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কণ্বিনাশ কাব্য। 

শীদীননাখি ধর 

প্রণীত | 

কণ্টকম্য পনে লা কে, কমুমা ভনেছ " 

(মাা/ এ বাপ প্র ১ স্টার কস পে সস পপ উ৯৮ 

আঘাণ মন তয় পপ হ্কু আত ডুদল। 

সনে দিবে এ শঙ্কু সাহ যুত 

কলিকাত। ৷ 

খেোডোসখাজ্তা ১৬৫ সংখ্যক বনে 

সাহস গ্রে বন্থিত। 

শন্ধ২ ১৯১৮ । অগুহায়ণ। 
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বংসবিনাশ কাবা। 

প্রথম সর্গ! 

শিশুকে কোঁলেডে যথ। করিয়। ধারণ । 

প্রসূতি শশীর শোভ1 করান দশন। 
তেমতি আমার প্রতি হয়ে হষ্টা অতি! 
দেখাঁয়েছ কত রঙ্গ তুমি গো ভারতি ॥ 
লয়ে কমনীয় কাব্য উদ্যান ভিতর । 

হাতে তুলি দিলে নব কুসুম বিস্তর | 
সেরূপ সোহাগ আশ করি আর্বার 1 

পুনরপি চাহি মাতঃ করুণা তোমার ॥ 

যেই স্থানে একবার পাইনু রতন । 
কেন না তথায় পুনঃ করিব গমন 1 

প্রলোত, বালকে কেন দেখালে আপনি । 
ভাই সে সাহসে পুনঃ আসে গে জননি | 

ৈ 



২ ফণ্ল্িনাশ ক্ষীব্য ! 

যে সক প্রফুল ফুল তুলে দিলে করে ।. 
€তেমতি আবার, গগে চাহি শ্বেতান্বরে & 
হ্তন প্রসূনে প্লুনহ হুগ্েছে বাসনঃ1 
কপাকরি, মূঢে। সাডিত, মা কর ছলনা ॥ 
বিশেষভঃ প্রমৃপাশে শিশু আবদার). 
অনায়াসে করিবারে পারে বারন্বার 1 

তুমিত করিলে দয়া তাই বীণাপাণি । 
মৃূকের মুখেতে তত নিঃসরিল বাণী ॥ 
নরে যাহা কভু নাহি করে 'ললীক্ষণ । 
কেমনে মালর আদি করিব বর্ন 
তি কা তি তাকান, পান চ্ানি। 

ভব শক্ত লং সুজি পাুত ফিশ পতি ও 
সেই হেতু দয়াসন্ষি, রঙা ওর ৮ 
দয় করি এ দাসের মনোবাপ্তা। গুর 
উজ্জ্বালহ চিম্ত-চক্ষু, করি দরূশন ॥ 
চন্ম অক্ষি নাহি যাহা? হেক্সিল কখন ॥ 

ছুর্গমন গোলপোক্ষ দিবা, বাঞ্জে বিরিধ্ন। 
সুজনসুলভ সুরগণ আকিঞ্চল 1 
বৈকৃগ্ঠ, বিকৃতি শুন্য স্থিতি সর্বোপরি 
স্বর্ণ শ্বঙ্ঘলে শুন্যে আছে সর্ষে ধরি ॥ 
জগতা জিনিয়? পুর অভিমনোহার । 
সৌন্দর্য্য মাধুরী মরি রূপের আকর ॥ 
বিকট আকার বড় দর্শন ভীষণ ।. 
বহিঘ্বর দূরে রহে বীর ছয়জন ॥ 
রমণে হইতে রত সদা এক জন । 
নহেত দুরিত ভীত, করে আকিগ্জ্গ $ 



২৯---৬ প্রথম অন্ত) 

ঘূর্িতনয়ন এক বার ভয়ফকরণ ৪ 
দশনে অধর চাপি সপন্দে থয়খর ॥ 
আর বার মুখে স্পৃহা! প্রকাশে সতত । 
নাহিক লিগ্সার শেষ, ইচ্ছে অবিরত 
অজ্জীন তিমিরে অন্ধ চতুখ যে বীর । 
পঞ্চম পরের মুখ নাশিতে অস্থির ॥ 
ষষ্ঠ বীর উচ্চশিরঃ তূমে নাহি চাঁয়।.. 
ঠেলিয়া ফেলিছে পদে নিকটে যে যায় এ 

পুরেতৈ পশিতে সবে করছে যতন |. 
নগ যেন ব্যস্ত চিতে ষেতে নল বন ॥ 

শীতল সমীর যথা হেরি বৈশ্বানরে | 
সুদূরে বিলাসী রহে ত্রাসিয়া অন্তরে | 
তোরণ সমীপে তার! মেলিছে দশন। 
না পারে প্রচ্ছদ মধো করিতে গমন ॥ 

সৈন্যাধ্যক্ষ সহ ষথ1 ফেরে সৈন্যগণ ॥ 
বারব্নন্দ সনে দেখি লো অগণম] 
কমল কামিনী কত কামে অচেতন। 

ভূমে পড়ি ছটকটে, ফাটি অনুক্ষণ ॥ 
সকাশে পুরুষ সব করিয়। শয়ন । 

উঠি, তুষিবারে নারে সে সবার মন | 
যে আস্যে খেলিত হাস্ঠ-ক্র'দিনী শো তন 
ঝরিছে আহাতে.এবে কৃমি অনুক্ষণ ॥ 

ভূদ্বিত থাঁকিত বপু সুন্দর ভুষণে। 
অধম উরগ দংশি; গলায় এক্ষণে. 8. 

। নয়নে নিঃমত, রম্য রুটাক্ষ উজ্জ্বল । 
উগরিছে এবে তাহ, অসম্থ আনল] . 

রহ 



্ট কদসধিনাশ কাধ । ১৫--৯৮ 

উত্তপ্ত লৌহেতে করি দহিছে আনন 1 
পরন[রী কর যেই কারজ চুম্বন | 
ঈর্ষ। রূপ কীট কার কাটিছে হৃদয় ! 
কাদে উচ্চৈঃশ্বরে পাক্সে,আ্বালা অতিশয় ॥ 
অনুতাপ তাপ, বক্ষ দৃক্ধিছে কাহার । 
নী করিব হেন কর্ম? বলে বাঁরশ্বার | 

জ্বলিত বির বিভী করি নিরীক্ষণ । 
লাঁলসিভ হয়ে তাহে পড়ে কত জন ॥ 

বিধির বিধানে কিন্তু ভম্মা নাহি হয় । 
যাতন। সহিয়। সদ। যাপিছে সময় ॥ 
আজঙ্ঞান ভিমিরে অন্ধ দেখিতে না পারে । 

চলিয়াছে লোক কত কাতারে কাতারে ) 

পুরা প্র্ণিত ত্ুদে পড়িছে সঘন । 
উঠতে না পারি পুনঃ, করিছে রোদন ॥ 
অবহেলি অধোদেশ, দস্থে পদতলে । 

উঠিছে উর্ধেতে কত জন কুতৃহলে | 
স্বভরে পড়িয় অঙ্গ ভাঙ্গে আপনার । 

রক্তশোতঃ মধ্যে রহি করে হাহাকার ॥ 

এই অতকত জন আছযে তথায়? 

রিপুচয়ে সদ। যারা সেবিল ধরায় ॥ 

যথ। ইন্টদেবে সেবি, অভীষ্ট আপন 1. 
যোগ শেষে যোগীমব করিছে সাধন ॥ 

সুজন সদনে এই করিতে গমন । 
কি জানি ঈদ্ছশ ছুশ্য করে দরশন | 

বিবেক আপন বিভা করিয়া বিস্তার 1 

আ'চ্ছাদি রাখিছে হেন সৌন্দধ্য-বিকার | 



৯১--১৯১৬ প্রথম সর্গ | 

নিকটে পাইলে কোন রিপু ছুরাঁচারেশ 
তাড়ায়ে দিতেছে ত্বরী অত্যর্থ আধারে ॥ 

রুচির প্রাচার উচ্চ হাটকে গঠিত । 

রবির পরিধি রূপে, বেড়ে চাঁরিভিত ॥ 
ফিরিতেছে দত কত, দেখি তদ্ুপরে । 
কাঞ্চন ক্চ,ক অঙ্গে, অসিবর করে ॥ 
শোভিছে ফলক পুষ্ঠে বালক সঘনে 
চলিলে চরণ যাহা বাজে ঝন্ঝনে ॥ 

সম্মথে কমলকুন্ত স্বাপিয়া যতনে । 

নাহিক অলস লেশ, কৌতুকা ভ্রমণে ॥ 
কতেক কানন কুপ্ী বন সুশোতিন। 

কল ফুল ফলে তাহে, বিবিধ রতন ॥ 
লোহিতক লত! কত; ভ্রমিছে ভূতলে । 

মৌক্তিক মুকুল কুল, যাহে ঝলমলে ! 

উঠিছে সলিল উৎসে সুখে অনুঙ্ধণ । 
ভূষে পড়ি মুক্তা ফল করিছে সুজন ॥ 
সরকতময় পৈঠ, সরসী সুন্দর। 
জল্ূপে ত্বলে তাহে হিমাংশুর কর॥ 

বিস্তারি হেমন পক্ষ বিহগ নিবহ। 
বষিছে সংগীত সুধা, শুন অহরহ ॥ 
বিকড বিমল দিবা কনক কমলে । 

ভ্রমর ভ্রমরী কেলী করে কুতৃহলে ॥ 
কনক কুরজী, কোলে লইয়! শিশুকে । 
রহে রম্য দুর্বাসনে, যুগ সনে সুখে ॥ 
*পীযূষ সলিলা ক্র র নদী কলকলে 1 
সুবর্ণ শকলীচয় রঙ্গে যাহে চলে ॥ 



নও হংসবিনাশ কারা । চটি ডট ৭ --১৩৯ 

ভূবন ভ্রমিয়। ধায়, সুবভি সঞ্চয়! 
করি, অবশেষ, এই স্থানে আদি বয় ॥ 

মগ্রীল নিজল কত সাজে স্থানে স্থাঁনে। 
বাঁজিছে বাঁশরী বীণণ সুমধুর তানে ॥ 
হাসিছে প্রসূন চারু তাহার ভিতর। 
বাসন্ত অনিল যাঁর চির অমুচর ॥ 
সুষম কুপুমাসনে বৈসে লোক কত। 
নানাবিধ সুখ যার। ভূপ্টে অবিরত ॥ 
মোহন কাঞ্চন বিভা, ভাতে কলেবলে। 

শরদিন্দ্র ভাঙ্গি বিধি মেই অঙ্গ গড়ে | 
অধরে লাগিয়। হাসি আছে অনুৃক্ষণ। 

রতন বদনে যথা ভাতি সুশোভন | 
প্রবাল পর্থত কত প্রনূনে বোষ্ট ত। 

ন/নাবিধ বীজ যাহে হয় অবস্থিত ॥ 

কেশরী করিণী সহ কেলিছে সুরঙ্গে ? 
শার্দল সোহাগে ধরি আদরে ফুরঙ্গে | 
কপোত সহিত শ্যেন নিবাসে কুলাক্ম। 
নকুলে নিরখি ব্যাল গর্ভে না পলায় | 
শিখিনীর শিরশ্চুড়া হইয়ে ফণিনী। 
বিস্মরি বিদ্বেষ খোর, নিবাসে, মুখিনী | 

স্ফটিক গঠিত খগেহ অতীব সুন্দর । 
কিবা] কান্ত' অয়ক্কান্ত কান্তি ছাদোপর | 

হারকের স্তম্ত সার মাণিকে খচিত । 
অলিন্দ অঙ্গন সৌধ প্রবাঁলে রচিত । 
অন্ত আসন এফ রতন গঠিত। 
সণি মস্ত! ভাতি তাহে হয় সুশোভিত । 



১৪৩--১৬৮ প্রথম সর্গ । 

তারকা সহিত যথা হাষয়ে গগণ। 

দিবারাতি রহে তারা মেলিয়া লোচন ॥.. 
সৌরকরনিভ অঙ্গে ধাদিয়] নয়ন । 

চারি পাশে আছে তারি বসি শিশুগণ ॥ 
শোতিছে পৃন্তেতে পাখা, আভা সুচিকণ। 
রবিসহ বিধু যাহে টসে সর্বক্ষণ ॥ 
অধরে ধরেছে সুধা হইছে পতিত । 
গঞ্দেশ সুবিকাশ? শোণিত লেপিত॥ 
ফুলকোকনদঘয়, হেরি করতল ! 

কমলে গঠিত তনু কিমুত কোমল ॥ 

সুন্দর অন্বরে কিবা হাসে শশধর | 
খেঁলিছে সঘন হাঁস্থ অধর উপর ॥ 
নিন্পদক দ্বিরদ রদ বদনে দশন। 

গৃর্তিমান প্রেম যেন করি নিরীক্ষণ | 
এহন আসনে বসি শে!রি সনাতন । 

গাইছেন এক দিন করিয়া শয়ন | 
বাহিপ্রি বাশীর রব মোঁহিছে সদন ? 

রাগিণা রঙ্গিনা তাহে হইছে সুজন | 
সুরাগে সঘারে সেই মধুর সংগাত। 
কাননে কুঞ্জেতে কিব। হইছে আনিত ॥ 
শুনি, স্বীয় স্বর কণ্ডে রাখে মধুস্বর | 
কেক। রব করি কেকী ওঠৈ মঞ্চোপর ॥ 

বিল্তারিয়। পুচ্ছ গুচ্ছ নাচে রস রঙ্গে । 

শিখিনীরে দেখি সুখে মাতিছে অনঙ্গে ॥ 
মিহিরে ম্বোহন বিভা দেখায়ে বিহঙ্গ | 

ভূতলে উড়িয়। পড়ে ইচ্ছি তার সঙ্গ ॥ 
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মন্দার কুদুমদাম সুষম সুন্দর! 
কোথা হৈতে আসি পরে মে অজ উপর ॥ 
মকরন্দ গন্ধ সহ বহিছে অনিল । 

মন্দ-মন্দ ঝরে বিন্দু তুষার সলিল । 

গুরিছে রুচির পুর সে রস তরঙ্গে । 

উঠিছে কাননে কণ, গাইছে বিহঙ্গে ॥ 
শ্রীনিবাস বাসে এবে গোধূলি আমিল। 

চৌদিগে কানন কুঞ্জ কজন তামিল | 

শশী দশ সেবাচ্ছলে শৌরির চরণে । 
আখি মুদি দিবা মুখ ভুঞ্জিল জপনে ॥ 

তপ সাঙ্গ করি যেন উন্মালি নয়ন । 

বদন মেলিয়া হাসি উঠিল এখন ॥ 

কেহ দ্বারে কেহ স্তম্তশিরে কেহ ঘরে। 

যাইয়া বসিল কেহ উচ্চ ছাদোপরে ॥ 

শুনেটতে শোভিল কেহ বিতানে বা লিল | 

নিজে ভগ্ন হয়ে কেহ দীপ উদ্জ্বলিল ॥ 
ঝ.লিছে ঝালর উর্ধে মণিতে ম্ডিভ। 
সম়ুজ্জ্বল হৈল এবে চক্দ্রিক। সহিত ॥ 
দিবা অবসাঁনে যেন রুচ) খক্ষগণ । 

সুন্দর অন্বরে বসি মেলিল বদন ॥ 
রতন নিশ্মিত পুর তাহে ভ। এমন । 

কেমনে মানব বল মেলিবে নয়ন ॥ 
উপস্থিত হলো আসি দেবী আরাধন।। 

বিমল বদণী ধনী বিমল বসনা॥, 
কন্তুরি কপ রাগুরু চর্চিত শরীরে! 
সিন্দুর সহিত মেশে রেণ বিন্দু শিরে ॥ 
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সঙ্গে সখী ভক্তি দেবী আসিছে মুধীরে ! 
রমসিছে উরস মরি রম্য প্রেম নীরে। 
এক প্রাঁণ সখীদয়, উল্লাসিত মনে । 

সাবধানে প্রণমিল কেশব চরণে ॥ 

“ দুর্জয় দনুজ দুষ্ট কংস ছুরাচার । 
দলিল সকল; দেব? নাশিল সংসার ॥ 

কাঁটিল সন্মের দাম অধন্মব অসিতে । 
পাপ ভার ধরামাতঁ, না! পারে সহিতে ॥ 
রক্ষ। কর সবে এবে, দেব নরোস্তম । 

দর অমনন্্য তাপ, দণ্তি দৈত্যতন | ৮ 
এই ব্ূপে আরাধনা আরাধে মাধবে। 

ভক্ভিরে সম্তাষি স্বভূঃ উত্তরিল তবে ॥ 
£“ চলি যাও সুখে, ষুতে যথণ সুরগণ। 

কি, ধরা? ভার নিজে, করিব হরণ ॥ ৮ 

এতেক বচন যবে অচ্যত বলিল । 

ভক্তি সহ আরাধনা অমনি চলিল॥ 

বহিল সুরভি বায়, শ্ীপতি সদনে। 
কে যেন করিল পুর: চর্চিত চন্দনে ॥ 

পিতামহ তুরাসাহ সহ সুরচয়। 

তপে ডুবি যেই স্থানে যাপিছে সময় ॥ 

আসি উতরিল ত্বরা তথা দেবী ঘয়। 
উঠিল অমর বন্দ লভিয়া অতয় | 
আনন মেলিয়। মরি উল্লাসে হাসিল! 

আপন বাহনে পরে সকলে স্মরিল ॥ 
আমিল আস্ফালি শুণশুদণ্ড এরাবত ! 

চলিল অমরাবতী বজ্জী মরুতৃ ॥ 
হ. 
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উল্লাসে উড়ায়ে পাখা আসে হংদবর | 
স্বপুরে চলিল অ্রষ্ু চাঁপি ভারোপর ॥ 
ভীষণ মহিষ পৃষ্ঠে চলিল শমন। 

ধনদ পুম্পকে উঠি করিল গমন | 
পাশী যায়ে জল তলে পশিল যখন । 

উথলিল অন্থুরাশি উড়িল পবন 
চলিলেন মহাসেন শিশ্ধী বরাসনে । 

এক চক্রে অহক্ষর চলে হৃষ্উ যনে ॥ 
আহবানে কারে বল নাহিক ধাহন। 

ই/টিয়া চলিল ধীরে দেন অগণন | 
এই মতে আদিতেয় চলিল যে কড। 

লভি পদ্মনাভ পাশে বর "অভিমত ॥ 
উঠিল অচ্যুভ তবে ত্যজিয়। আসন । 

কমল শয্যায় যায়ে করিল শয়ন ॥ 

বহিছে বাসন্তানিল সুম্বনে বিলাসী? 
ডাকে দূরে বিহঙ্গম সুমধুর ভাবী । 
সমলোভী অলি কোপে, থে মধু'পচয়ে । 
না পাইলস্থান এই পঙ্দ কুবলকে ॥ . 
গুন গুন রবে মোছি সে সুখ মদন । 

নিরাপদে সেই পার্দে বলিছে এখন 
নিদ্রাদেকী ভ্রমরের মদিতে নয়ন? 

কুহকিনী কতেক না করিছে যভন 1 
নিবাসে অলস ভাবে, সূথ্যমণি- খী ।. 
নয়ন মুদিয়া কতু, পায়ে-দিমমণি ? | 

এ হেন সুখেতে শৌরি ভুরিল রন্জলী। 
পুর্বদিক হৈছে ক্রমে পপাঞ্ুর বনী ॥ 
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কুহরে কোকিল কুল ওঠে খগগণ।” 
সুধীর সমীর রঙ্গে বহে অনুক্ষণ | 
উঠিলেন কংসারাতি উন্মীলি নয়ন । . 

বৈকৃগ্ঠ বাহিরে আসি দেন দরশন & 
নভঃস্থলে পদ্মনাভ কৌতুকী ভ্রমণে । 
কত.রঙ্গ চারিদিকে আকর্ধে নয়নে ॥ 

কনক কুসুম দাম সম তারাগণ। 

শোভিতেছে শুন্য পথ করিয়া শোভন ॥. 
ফুটিয়াছে প্রভাতক্ষ্র্জিয়া নন । 
বলভ হৃদয়ে মান কামিনী আনল ॥ 
গ্রুকাণ্ড কনক বশ সম শশধর। 

অদ্দুরে ভাসিছে কিবা অন্বর উপর | 
গগণের উদ্ধুগম হইতে এক্ষণে ॥ 
গড়িরা পড়িছে যায়ে গভীর কাননে ॥ 
ভাবি বুঝি বিভাবধু ফরিছে গমন ! 

দহিতে তাহারে, হাঁনি স্ুতীক্ষ, কিরণ ॥ 
উগরিছে অস্রব্যহ তুষার সলিল । 
উড়াইছে চারি দিগে শীতল অনিল ॥ 
(মেঘখগ্ মধ্যে এক আসীন, হইয়া । 

দেখেন দৈত্যারি সব, অক্ষি ফিরাইয়া | 
এহেন সময় আসি সনক সুধীর? 

কহিছে কেশবপদে, বহে আখি নীর। 
“ তযজিবে বৈকুঠ বুঝি করিলে মনন 1 

তাই হে আনন্দময় হইল এমন ॥ 
নিলে কেমনে ছেন ছইবে অন্তর ॥ 
শীনিবাস বাসে হেরি বিরহ উদ্ভব ॥” 
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" কলক% করব করিয়া? গোপন 1 

কুষ্ঠমত মহীরুহে করিয়] শয়ন | 
তুলি গুনগুনধ্বলি অধীর ভ্রমর ! 
অলসে নিবাসে শুক্ষ নলিনী ভিতর | 
মোহন নিকুপ্রী কোথা করি নিরীক্ষণ । 
বিলাস আশেতে বুঝি ভাছে সমীরণ । 
বিরাজিছে বিকসিত ফুল সমাকুলে। 
বৈকু্ বিপিন যত প্রসূনেরে তুলে ॥ 
মরাল,অন্বুজ নাল দরিয়। অধরে। 

স্তন্ধ ভাবে সরোহৃদে অবস্থিতি করে ॥ 
জলচর পাঁখীসব ত্যজি সরোবর । 
নাজানি কি দুঃখে চলি গেছে স্থানান্তর ॥ 

সরসী হৃদয় কিব করিয়া উজ্জ্বল ! 
দলিত অনিলে নীল রতন কমল ॥ 
এখন সে সব ভাঁব অভাব সেথাঁয়। 
না জানি এস্ান ছাড়ি কোথাকারে ধায় | 
যাঁদঃপতি জল শুন্য এ কেমন হয়) 

আনন্দ আবাসে হেরি অসুখ উদয় ॥ 

দুঃখকরা সুখ তার দেখি সীদস্তিনী ৮ 
ব্যাকুল। বল্লত বক্ষে, রস সোহাগিনী | 
কেন না. কামিনী, কুলে করিবারে সারা 
প্রভাত সংবাদ, আসি দেক্স সবে তার! | 
ান্তর কাতর, নাথ হইছে যখন 1". 
না] জলি শি কর ওহে কমললোচিল 8” 

সন এতভিক কি হইল নীয়ব £ 
তান মুখ মাহি ভবে কহিল কেশব 
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“ঘ] কহিলে সত্য সব পারিষদবর | 

পুধীতে যাইব পুনঃ তুষিতে অমর |. . 
নারবিয়! নরোম, গভীর অন্বরে | 

সনক সহিত ক্রমে, নামে হষ্টান্তরে | 
চর্ণিছে বারিদব্যহ সে বপুর ভরে । 
বিচ্যুত তারকা যেন ম্মলিতেছে রড়ে। 
অবশেষ স্বু তথ! উপস্থিত হন। 
নিষ্ে বিরাজিছে যথা রম্য বন্দাবন ॥ 

য়ুন! তটিনী তটে হাসে ম্স্ান। 
প্রকৃতির প্রিয় ভূমি বলি হয় জ্ঞান ॥ 
সমীর সোহাগে রঙ্গে তরক্র নিচয়। 

উঠি হেলি ছুলি যায় পুনঃ মগ্ন ভয় | 
বহিয়ি। চলিছে জল কলকল কলে। 

মাগর উদ্দেশে সতী মাতি কুতহলে | 
জাঙ্গাল কৌলেতে অন্বু উছলে কোথায়। 
তটনীরে ত্যজি তীরে আসিবারে চায় ॥. 

নীরেতে নিবাসে কোথ। তরু শতশত | 

সুখেতে সলিল পান করি অবিরত ॥ 

উঞ্ধরশ্মি রশ্মি তাপে ত্যজি ধরাভিল। 

জীবন বিনাশ ভয়ে পশিয়াছে জল ॥ 

আবার আদিত্য পাছে দহিবে শরীর । 
তাই তীরে মাহি ওঠে তাজি মিপ্ধ নীর্ ॥ 
বক্রভাবে কোঁন ভাগে বহিছে বাহিনী । 
কতরঙ্গে ধায় সঙ্গে তরঙ্গ রঙ্গিণী | 
শুভাঙ্জিনী অবনীর হেরি রঙ্গভঙ্গ ৷ 
স্বীয় শোত। দেখাইতে.হইল মাতঙ্গ । 
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সে বন সৌন্দর্ঘ/ কিব! করিভে দর্শন। 
উর্ধূমাথে দাড়াইয়া আছে গোবিদ্ধীন | 
অঙ্গেতে ভাতিছে নানী কুসুম সুষম। 
আশ্রিত লতিকা, তরু নহে ভাত কম। 
বোধ হয় বসুমতাঁ নিজ আভরণ 1 
দেখাইতে, উচ্চ স্থানে করিছে স্থাপন. ॥ 
সুখে উভে উভশাখ] ধরি তরুকত । 
সুজিয়াছে স্থানে স্থানে কপ্তী মনোমড । 

তা হোতে তপনে দূর করিবার আশে? 

নিকুপ্রী উপরে যায়ে লভিক। নিবাসে॥ 
সুশীতল করিবারে বিহারক গণে। 
দহায় আপন অঙ্গ অকের কিরণে |. 

ভালরূপে হেরিবারে নে কাঁণন সাঁজ। 
মনক সহিত শৌরি; নামে কন মাজ | 

উদয় উদয়াচলে আদিত্য মগুল 1 
হাসিল শবভাৰ কিবণ অরণ্য উজ্জ্বল 1 

বিস্তারি আদরে রমা শিখগ্ড সংঘাত। 

সুখেতে নাছিছে শিখী শিখিনীর সাথ ॥ 
চন্দ্রক কলাপ হেরি হইয়া! অস্থির ॥. 

কর বাড়াইয়! তাহা ধরিছে মিহির ॥ 
নিহঙ্গী বিহঙ্গ রঙ্গে বিহ্বল হইয়1) 
অহস্করে অনুক্ষণ দিতেছে ঠেলিয়া॥ 1. 
লতিক1 মণ্ডপ তেরি মার্গগডরি কর । 
বিগ ছায়া আশে পশে ভাঙার ভিভর 
কনর, কূদূষ কুল ধরিয়া আদরে । 
সয় ছয় তলে সবে আহবান করে ॥ 



১৫১-১৭৩ প্রথম অঙ্গ 

নলিনী নিকটে যায়ে ভ্রমর নিকরে।, 
গ্রেমের রহস্য কথা কহে মৃদ্ধম্বারে ॥ 
দুলিছে কমল” বহে সমীরণ ধার। 
নগরের ভাষে ধনী লাড়ে যেন শিরঃ ॥ 

ডোবায়ে শরীর সুখে লরমী হৃদয়ে ॥ 
করিতেছে জলক্রাড়। জলচরচয়ে | 

তমালে তুমুল গেল ড!কে পাখী দব। 
বনেতে উঠিছে যেন উ্চসব আরব ॥ 

শারা"শুকে আছে সুখে বসি রক্ষ নীড়ে। 
পাইলে শিখায় প্রেম বন-বিহারীরে ॥ 
সজ্জিত মুকুলে ফুলে, তরুলতাগণ। 

ভুলায়ে আনিতে ভূক্ষে নিকটে আপন ॥ 
হরিণ হরিতে ক্ান্তি হরিণীর সনে । 
নব হৃণাঙ্ক,রাসনে আছে শয়নে ॥ 

প্রতি কুগ্চে প্রতিধ্বনি রহে গুপ্ত ভাবে ! 

€মাঁহিত হইয়া বন মনোহর ভাবে ॥ 
কি দিন যামিনী জানি সজবগ সতত । 

ডাকিলে উত্তর দানে কভু ন? বিরত । 
হরিয়? প্রসূন ধন, সুরতি পবন । 
বাড়ায় বিহর্ষ রনেঃ বহি অনুক্ষণ ॥ 
কাপিছে পল্লব সব তাঁহার পরশে ! 

শিহরে সুন্দরী যখা রসি রতিরসে | 
বিরাম আরাম দায়ী বিশ্রাম কারণ। 
নিবাসে নিন পায়ে হেথা সর্থক্ষণ ॥ 
বিহারিতে বন মাঝে করিলে গমন । 
অতিথিসৎকারে সেবে করিয়। যতন । 
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মাতৃ স্সেহে হস্তে কল করিয়া ধারণ । 
করিছে বিটপী কুল বিহুগে পালন ॥ 
সরস্তীরে বসি সুখে আছে পক্ষী কত। 
একদৃষ্টে অন্দুমাঝে চাহি অবিরত | 
্বমূর্তি সলিলে বুঝি করি সন্দর্শন।, 
যাইতে না পারে হয়ে বিহ্বল তেমন | 

মিহির রজত কাস্তি হেরিতে সকরী 
স্ঘনে উলটে অঙ্গ সলিল উপরি ॥ 

স্বভাব সুন্দর শোভা! দেখিতে ফখন | 
নীরে ধারে মাথা মঙ্সা করে উত্তোলন ॥ 
কু্মিত বলিয় কেহ পাছে তুচ্ছ করে। 
বষিছে মধুর স্বর-মধু' মধুত্বরে ॥ 

দেখি বন সুশোভন শ্রীবৎসলাঞ্ন। 

লইবারে জন্ম তথ! করিল মনন | 
সনক' সুন্দর দীপ্ত মানস দর্পণে | 
অমনি আশ্চর্ধ্য কত মত নিরীক্ষণে ॥ 

শিরে চূড়। ধড়া পরা রেণু যন্টি করে। 

বেড়ায় অরণ্য মাঝে বালক নিরুরে ॥ 

বিটপী উপরি উঠি পাড়ে কেহ ফল !. 
কেহ কার কাধে চড়ি হাসে খল খল ॥ 

গাভী, বশ কোলে; দিব্য দূর্বাদলাসনে । 
সুখে শাখ্য ছায়ে কেহ আছয়ে শয়নে | 
হিন্দোলায় দোলে কেহ ছরযিত মনে। 

গল। ধরাধরি করি কৌতুকী ভ্রমণে | 
হরিতাঙ্গী ধরণীর অঙ্গ আতরণ। 

৮4 ৮ ককুরন্ করিয়া হরণ ॥ 
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ধেনুচয়ে আহসান করি কোঁন জন। 

আদরে অধর মধ্যে করিছে অর্পণ ॥ 

নির্ভয়ে পবলী ভ্রমে রাখাল নিকটে । 
তবষাঁয় তাড়িত হয়ে যায় সরস্তটে ॥ 
বক্ষোপরি দৌড়াদৌড়ি করে কপিগণ। 
ধরিবারে বালকের ভাড়া দেয় ঘন ॥ 

অদুরে অরণ্য মাঝে রাখাল যৃগল। 

শোভিছে কদম্ব তল করিয়। উজ্ভ্বদ ॥ 
বরণ নবীন ঘন ঘন হাঁসি মুখে ! 

অধরে মুরলী ধরি বাজাইছে স্বখে ॥ 
সৌর কর সম অঙ্গে পরা পাতাম্বর | 
অধুর হপুর পায়ে অতি মনোহর ॥ 

হৃদে ভাতে বনমাল। ভাতি স্ুশৌভন। 

খেলিতেছে শক্রধন্থ ভ্যজিয়! গণ ॥ 

ললিত নবীন অঙ্গে রূপের তরঙ্গ । 
সহজে সহিতে নারি হইছে ভ্রিভঙ্গ ॥ 
শ্বেতবর্ণ ফেনপুপ্ যথণ নীল নীরে 
সুগন্ধি চন্দন চিত মণ্তিত শরীরে ॥ - 
শিখী পুচ্ছ চূড়া শিরে স্বলিছে সঘনে । 
ঈষদ বাদেতে টেড়া গুপ্র গুচ্ছ মনে । 

রূপের মাধুরী মরি হেরিবার তরে । 
বঙ্ক ভাবে বঙ্কিমের দাথে হেলি পড়ে। 

এই রূপে এক জন আছে দাড়াইয়া 
আর জন তার অঙ্গে পড়িছে হেলিয়া 

প্রতায় পিনাকী বলি হয় দূরে থাকি । 

বিরীজিছে ক্ষ তলে রৃষভেরে রাখি ॥ 
ঠ 
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আঁখি ছটা ঢুলুুলু মত্ত মধু পানে। 
উড়িছে অধরে অলি গুন গুন গানে ॥ 
বাম করে শোভে শিঙ্গ। দক্ষিণে লাঙ্গল । 

মদকল কর যেন করে দল মল ॥ 

পীভান্বর নীলান্বর অঙ্গ ধরি আছে। 

নীল গিরি শে।ভে কিবা শ্বেভ গিরি কাছে? 
নিরখি মনক মনে বিস্ময় গানিল। 

অধিক রুচির দৃশা দ্বরেতে উদ্দিল॥ 
শভদল দল যনা ঘেরিয়া কমলে । 

বাড়ায় তাহ'র ধিভ বিমল কমলে । 

প্রফুল প্রসূন জিনি যুবভাঁ সংঘাত । 
রচিয়। মল রম্য ধরি সবে হাত ॥ 

ভ্রমিছে মঞ্র,ল কুপ্ধে মনের উল্লাসে! 
মধ্যে এক রমণীরে রাখি প্রেম পাশে। 

সহাস আকাশ সম মুদ্দর বদন। 

প্রভাতের তারা, ভাহে ভাতে ছুনয়ন ॥ 

শরদিন্দু কর যথা শ্বচ্ছ সরোবরে।, 
অধ্রের ধারে ঘন হাস্খি খেল! বরে ॥ 

রূপের গরিমা করি বুকে কুচগ্বয় ! 
বসন বিদরি দেহে গর্ধে বাহিরয় ॥ 
মাকতাখান দেখি মনে দুষি বিধাভায় 

ফি জানি চলিতে পাঁছে মচকিয়া যায়| 
কেশ পাশ মাঝে পিখি শোভিছে সুন্দর 1 
বাসবের চাপ যেন গগণ' উপরা। 
ঝুলছে ঝলদি বীপ] বেশীর মাঝারে] 
ফুটেছে তারক! যেন নিশার 'আধারে ॥ 
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রক্দিনী, সঙ্গিনী সনে ভ্রমে কৃতৃহলে । 
দোলে গুরু পাছ?, বাঁভে উন্মি যেন জলে ॥ 

কার করে বীণ। বাশী সরস ভাধিণী। 

মুরজ মৃদঙ্গ অঙ্ক সুপরিবাদিনী ॥ 
কন্দনাল মেলি কেহ বাধে কারে করে। 

লিক লতীয়ে যেন আর লত ধরে | 
লহরী রঙ্গেতে যথা ভাসি পুষ্প হার। 
হিড়িয়। সলিল মাঝে করে তবিহার ॥ 
তেমতি যুবতী যত ছাড়ি হাত গুনঃ। 
রঙ্গেতে হইছে রত তুলিতে প্রসূন ॥ 

দুরিয়] মধুপ দুষ্ট, পুরিয়া ছকুল। 
ঘড় করিতেছে কেহ কুসুম বকুল ॥ 
মালতা মকুল'কেহ হুরিয়া যতনে | 
সাজায়ে দিতেছে সাধে চার চিকণে॥ 

কামিনী কোমল অঙ্গ কোন তরুবরে ।' 

সপর্শন করিবামাত্র অমনি শিহরে | 
বিবশ বিড়ষা স্বীয় ফেলে ছড়াইয়া। 
যতনে যুবতী যড় করে কুড়াইয়া॥ 
না জানি কি হন্তো যদি বরিত মানবে ! 

চেতন বিহীন তরু চেতিলেক যবে | 

সনক আশ্চর্য্য হেন করিছে দর্শন । 
করিলেন সুখে স্বভু শুনে) আরোহণ ॥. 
অবনী হইতে যেন পতিত তড়িত। 
উজ্জ্বলিয়! অন্তরীক্ষ; উঠিল ত্বরিত॥ 
ত্রমে মাভি অত্রব্যুহ ধাইরা আমিল। 

হেরি স্ৃযীকেশ হৃদে.হরিষে হাসিল ॥ 
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গগণ মণ্ডলে বমি আদিতা মগুল ! 

আতঙ্গে চাহিয়া! রহে করি ছল ছল। 
মনঃ সুখে বেই স্থানে ছিল ছায়া ধনী । 

ভাবি হৃদে, রোষাবেশে আমিছে ছুুমণি | 
উঠি পলাইল ত্বরা আতঙ্গি অন্তরে । 

বসিল যাইয়া কোন নির্জন প্রান্তিরে 1 

নিজ নিজ দিকে বৈসে দিকপাঁলগ্রণ ॥ 
হেত্রি ভাতি ভয়ে তারা মুদিল নয়ন ॥ 

স্বলোকে আলোকময় করিল গমন । 

এ দিকে সনক মুধী ভাবে মমেমন ॥ 
সিতিকণ্ঠে এ সন্বাদ দিতে যুগ়াইল। 
উমেশ রমেশ প্রিয় খ্যাঁভ শৃ্যুখিল ॥ 
বৈকুণ্ঠে বৈকুঠ বিনে বিরাহ উদদিবে। 
রাখিতে শ্বপুরে ভারে পিনাকী পারিবে] 

সনক এতেক হদে করি স্থিরতর। 
উঠিলেন সউল্লাসে আকাশ উপর ॥ 

ধরেছে পৃষ্টেতে পাখা? উড়িতে, সঘ্ঘনে। 
সমীর শরীরে বাধি,বাঁজে শ্বন স্বনে ॥ 

সৌদামিনী ধনী যত সে ধ্বনি শুনিয়।। 
অভ্রের আরব ভ্রমে আইল ধাইয়া ॥ 
নিরখিয়। সনকেরে পিরস্ত হইল 1. 
দলিয়! বারিদ, স্বডু.সতাস্থ চলিল॥ 

সুরে শোভিল ক্রমে কৈলাম শিখর ॥. 
ধীর জলধর যেন অন্বর ভিতর |... | 
তাহে সাজে তরুরাজী এ.বাজী কেমন । 
মেঘ মাঝে মহীরুহ করি নিরীক্ষণ ॥ 
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প্ু্ষর হইতে পরে মামি মহীধরে। 
বিটপী ছায়ায় বসি শ্রম দূর করে ॥ 
মধুর সৌন্দর্য্য ব্রজ স্থাণুর ভবনে । 
নিরখি সনক হৈল সুখিত আন্তরে | 

গাইছে বিহঙ্গে রঙ্গে সংগীত মুরস। 
সমীর সোহাগে সুখে ছুলিছে সরস | 
কেলিছে কুরজ শিশু প্রসূর সহিত। 

ধরেছে লতিকা বক্ষে হইয়া মোহিত | 
ঘুগ্রিত মকুলের মনোহর শোডি?। 
নেহারি দন্দ্রিছে কত অলি সঘলোভি ॥ 
শিখগ্ডিনী শিখগ্ডিক! বিস্তারি যতনে | 
নাচাইছে শিখণ্ডীরে মাতায়ে মদনে ॥ 

দুরেতে সুমেরু সাজে অতি সুশো ভন । 
অভ্ভত নির্মাণ গিরি রতন গঠন ॥ 
দুর হোৌতে হয় জ্ঞীন হেমমস ঘন। 

লাঞ্িতে ভড়িতে কিবা উচ্চেছে গগণ ॥ 
স্বচ্ছ সরোবর তাহে দেখিতে সুন্দর | 

ভাতিছে হীরক কিব1 সে অঙ্গ উপর ॥ 
কনক লঙ্কার কথা সর্ঘ লোকে জানে । 
রামায়ণে যার কথা বাঞ্মীকি বাখানে। 
রতন রাক্ষন কুলে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥ 
যাঁর ভোগে মত্ত হয়ে, দণ্তক ভিতর | 

(আজ যে শিহবে হিয়া করিলে স্গরণ )। 

মারীচ সহায়, সীতা করিল হরণ | 
এ ভুূধর অজমাত্র খগ্রেন্্ প্রসাদে। 
সিন্ধু হুদে ভাঙ্গি পড়ে পবন বিবাদে ॥ 
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শাখা সম শঙ্গ কত বিস্তারি আদরে 1 

স্বর্ণ নিতে গিরি সবে আহবান করে 1 
হৈম কণণ সহ ঝর্ণ। কোথায় ঝারিছে। 
ধুমপুঞ্জ সহ কিবা স্ফলিঙ্গ উড়ি ছে । 
ধরাধাম প্রদক্ষিণ করি শ্রাভাবর। 

বিশ্রাম লভেন আমি এই ধরোপর ॥ 

পর্ঃতপ নামে কুট কৈলাম উপর 1 
তপে মগ্ন রহে তথা, সোগী) মহে্বর ॥ 

উদ্ধুকণ। ফণা সব কেলিছে আদরে । 
কপালেতে কলানিখি বিকিমিকি করে ॥ 

কালকুট অঙ্ককণ্ঠে জ্বলিছে উজ্জ্বল । 
জটাতে জাত্ুবী জল করে ছল ছল ॥ 
শুভ্রহদে যজ্ঞসূত্র কিবা শোভাকর। 
ভাক্ষর পরিধি ষেরে রজত ভূধর | 
হরিয় বাহির জ্ঞান এক তান মনে। 

মুদিত নয়নে বশি অজিন আসনে । 

হেন কালে আমে তথা সনক সুশীল। 
ছুটিল সুত্রভি সহ সুচল অশিল | 
উগ্রচিস্ত অগ্রে এক মূরভি মোহন । 

আচন্ঘিতে দাড়াইল রপ্ছিয়। নয়ম ॥ 

সত্র গ্রেমাশ্র শ্োত বহিল নয়নে । 

উল্লজ্বিয়! আখি জ্ররমে ঝরিল বদনে ॥ 

উরসেতে সে আসার করিছে ভ্রমণ 1. 
( নিকত দ্বীপেতে ক্ষুদ্র নদী অগ্ণন )॥ 

বোধ হয় শিরোবাঁসে নিরাক্তি করিয় ! 
বিমল আগনে গঙ্গা পড়িল ঝরিয়া ॥ 
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চাঁহিলেন চন্দ্রচুড় হইল পুলক । 
প্রণমিল ধীরে শিরে সেপদে সনক ॥ 

বসান শঙ্কর তারে সম্মতখে যতনে ॥ 

হেটাজ্ছে সনক শিব পদে নিবেদনে ॥ 

“অআবনীতে জন্বা নিভে আমিবে কেশব । 

আরাঁধি লইল বর আদিভোয় সবু ॥ 

উদিবৈ বিরহ, দেব+দৈত্যারি আলয়ে 1 

আগর) নৈকুষ্ে রব, কি বিভব লক্ষে ॥ 

তাই আজি আসি, ভব, তোমার ভবনে । 

না।হক উপায় আর ওপদ বিহনে ॥ 

স্বগুরে রাখিতে ভারে পারহ আপনি । 

শৌরি সর্জ এক প্রাণ বিদিভ অবনী ॥% 

ভাঁসিল যে চারিদিগে এহেন সময়) 

নূপুর নিনাদ রুণু রুণু মধুমদ্ | 

মেখূনি সহিত উমা ধনী দেখা দিল! 

শ্রু অদ্রনব সহ চপলা চলিল ॥ 

আনদ্ধ অচল ভালে আছিল হ্লাদিনী । 

নামিয়। আগিল বুঝি নয়ন রঞ্রিনী | 

বয়স্যা বিজয়া, সঙ্গে চোলেছে সুরঙ্গে 

তস্ম রাশি ভ্রমে ষথ। বিভাবমু অঙ্গে ॥ 
পশুপতি পাশে সন্তী আসি দাড়াইল। 
স্বর্ণ লত। শোতাপগ্রীন মকাশে শোভিল | 

উঠিয়া! সনক শিবে শিরঃ নোয়াইল | 

'আশিষি অন্বিক', ঈশ পানে নেহারিল | 
স্বপত্ী সোহাগে বাম। কড়ু নাহি সয়। 
বিরুপাক্ষ বক্ষে জল মানিল বিস্ময়। 
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কহিল “ কেমন ভাঁব হেরি প্রাথনাথ। 

ভুপ্তিলে হে সুখ ভাল বিষ পদী সাথ ॥ 
দেখি মোরে কন ধনী-হোলো অন্তদ্ধীন। 
রাখিয়! বল্পভ হৃদে আপন নিশান | ৮ 

শুনিয়। শিবার বাণী শঙ্কর উত্তরে । 
তঙ্জনার রঙ্গ ভাল.ভাবিয়া অস্তরে 1 

“ সুরত সময় এতো নহে সুবদনি । 

সন্দেহ ভাবিনী সদা, জানি ভ.রমণী ॥ 
রমেশের প্রেমরসে রমিল যে মনঃ। 

তাইসে দেখহ দেবিঃ হইল এমন ॥ 

গোলোক আলোক বাসী এই মহণজন | 
সর্বাগারে দেখ সন্তি করে আগমন ॥ 

মানস মোহন চক্ষে নেহারি উহ্থারে । 
ডবিল নয়ন ছুটী আনন্দ আসারে ॥ 

অবনীতে জন্ম নিতে আলিবে টার | 

আরাধি লইল বর আদিত্য সব ॥ 

সনকে সর্বাণী কহে শুলীর বচনে 1 
এ সুখ সন্দেশ পায়ে হরবিত মনে ॥ 

“ ছৈমবতী ব্রত সদা করে নন্দপতী ) 

নিজ অভিমত মুত, পাইতে রমণী ॥ 
কহিও কেশব পদে মম নিবেদন । * 

তারোদরে জন্ম যেন করেন গ্রহণ | রি 

পরমা বৈফহী ব্যোমকেশ বিহারিণী। 
অমনি অন্বরে রব য় সুনাদিনী। ূ 
£ তব বরে পীতাম্বর নন্দ্র, নন্দন! 
হইবে হে ভবপ্রিয়ে শুন বচন | ৮. 
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শিশুর মধুর রব শুনিয়া যেমন । 

বিধব! জননী বাষ্প করে বিসঙ্জন ॥ 
সনক আকাশ ম্বন করিয়। আবণ। 

নীরবে রহিয়! কত করিল রোদ ॥ 

সে অক্ষিতে দেখি অন্য অন্ব। মনোহর । 

অন্তরে দ্রবিয়া কৈল সান্তনা বিক্যর ॥ 
অবশেষে সঙ্গে করি শৌরি সভাজনে 
ঢচলিল। ছষদ নম্মে গদগদ মনে ॥ 

পায়] আকাশ বাণী ভবানী তখন । 

স্বপন দেবাঁরে, দেবা করিল স্মরণ ॥ 

কৈলাসেতে কুহ্কিশী ত্বরী' উতরিল! 
মহমায় পিনে সবে মায়ায় ঘেরিল ॥ 

£ শুন লো স্বপন তবে সর্ধাণী কহিল। 
ভবে তোরে একবার যাইতে হইল ॥ 
বশে দা আমার ভক্ত গোকুল অরণ্যে। 

পতি সহ সেবে সতাঁ আমারে যতনে ॥ 
মনোমত পুতি ধনী চায় মম স্থান। 

কহিও তাহারে পাবে অপুর্ব সন্তান ॥ ৮ 
বিদায় লইয়। তবে চলিল স্বপন । 

ধরাতলে তাঁরা যেন হইল পতন ॥ 

বিজয়ারে সঙ্কে করি চলিল সর্জাণী। 
সনক সহিত যখ। বৈসে শুলপাণি ॥ 
 গোকুলে গোধুলি এবে ধীরেতে আসিল । 

বস সহ গাভী ব্যুহ গোষ্ঠেতে পশিল | 
গ্রহেতে রাখাল কুল আইল ফিরিয়া? 
ছুদ্ধধার! ধ্বনি ওঠৈ চৌদিক বেড়িয়॥ 

৪ 



২১ ক*সধিলাশ ভাঙা? ৩৩৭-৪৬২ 

“ সুখদা ক্ষণদ। দেখা দিল * শুন সবে। 
ঘোষণ। করিছে কুঞ্জ, পাখী কলরবে। 
সুস্বনে বহিছে শুন শ্বসন শীতল । 
শয়নেতে লালসিত স্বভাব সকল ॥ 

রোহিণীরে হেরিবারে রোহিশীরমণ 1 
গণ গবাক্ছ ঘারে দিল দরশন ॥ 

সে রঙ্গ দেখিতে? দেখ অশ্ধর অঙজনে। 
মুচকে মুচকে রসে হাসে তারা গণে ॥ 

কুযদে আমোদ বাড়ে পাইয়া নাগরে । 
গ্রেমমদে গদগদঢলি চলি পড়ে ॥ 

বধ, পানে ঢাঁহে ধনী মেলিয়! বদন । 

তধর ধরিয়া ইন্দ্ু করিছে চুম্বন ॥ 
বাহিরিল কুপ্ত হৈতে ভামুর কিরণ ! 
শিখি ভিমির তাহে পশিছে ভখন ॥ 

সরসীর তীন্ে আসি চক্রবাকী কাঁদে । 

£* হায় নাথ কোথা যায় ৮ ফেলিয়া এ্রমাদে | 

কালিন্দীর জদে কিবা তরঙ্গ নিকরে। 

কৌমুদী সহিত মিলি রঙ্গে কেলী করে। 
চন্দ্রমার চক্দ্রিমায় মণ্ডিত ভুবন । 

পরিল বিটপী বন বসন হৈমন ॥ 
বাতায়নে ন্িগ্ধ বায়.করে সধগালন। 

যশোদা সদন ভূমে করিয়। শয়ন | 
নিদ্রাঃর উদ্চসঙ্ষে রঙ্গে মুদিয়] নয়ন 1 

লভি.ছ বিরাম বাম। সহ অচেতন ॥ 

জমিছে স্বপন দেবী গোকুল অরণ্যে ! 
ধীর ভাবে আবস্থিড়ি তরু লতাগণে। 
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সঙ্গেভে কিরিছে কত মূর্তি মনোরম | 
কুহক উদকে সিক্ত করে এক দম ॥ 
ফুটাইছে কোন স্থানে স্বর্ণ ফুল সব । 
নাচাইছে কুগ্ে পরী বাড়ায়ে উৎসব ॥ 
নির্মিছে বিজনে বসে অন্ডত নির্মাণ ॥ 

বিরহার হদে নারী করিছে প্রদান ॥ 
করিতেছে কার কাঁণে বীণার নিনাদ । 
শোকে কারে কাদাইছে ঘটায়ে বিষাদ ॥ 

“কালাকুলি করি কারে লইছে যতনে । 
মিলাইছে দূর দেশি বান্ধবের সনে | 

পথেতে যাইতে দেখা পাইল নিদ্রোর | 

্বজনীরে কন ধনী, বাক, সুপাধার ॥ 
£* চল সখি তোম1আমা নন্দালয়ে যাই ! 

,আছে মম প্রয়োজন যশোদার ঠাই। 

সন্ধাণার কপ্ম হেতু তোমারে স্বজনি | 
সন্ধানিনন কত স্থানে ভ্রমিয়া অবনী ॥ 
পশ্চাতে রাখিয়া দূর অরুণ সদন । 

(তামার তমিশ গেহে করিন্ব গমন ॥ 

কন্দর কান্তার ঘোর গভীর গহ্বরে ! 

তল্াসি তোমারে হৈনু হতাশ অন্তরে ॥ 
ভাগ্য ভাল আপনি লো দিলি দরশন । 

কিকাজ বিলম্বে আর চলহ এখন ॥ 

বতক্ষণ অন্বা কার্য না! করি উদ্ধার! 
সাবধানে সহায়তা করিবে আমার ॥* 

শুনি স্বপ্পধনী বাণী নিদ্রাদেবী তবে 1 
কহিল “ স্বজনি হায় দাসী কিবা কবে । 
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ভবতলে ভরশ্প্রিয়। তোমারে প্রেরণ। 

করিয়া!) আমারে সতী করেন স্মরণ ॥ 
তোমারি সহকারিণী হইতে আমারে । 

পাঠান সুড়াণী মোরে নন্দের আগারে | 
ও মুখ চাহিয়ে লখি.ভাহার সদনে। 

আছিলাম এভক্ষণ ভাঁবান্থিতা মনে ॥ 

নিজ বশে যশো'দারে রাখি, একবার । 

তোমারি সন্ধানে, ধনি, ছাঁড়ি ভার দ্বার ॥ 

নিদ্র'দেবা এত যদি করিল উত্তর £ 

কল কল স্বরে স্বপ্রী কন অতঃপর ॥ 
“ এতেক সংবাদ দ্ুতি না জানি কখন । 

তাই সে জগঞ্ড অমি ভ্রমি অকারণ ॥ 
চল এবে ফাই দোহে যশোদার পাশ ! 

পুরাইয়। আনি ত্বরা অন্বিকার আশ ॥ 
এত কহি স্ব্ন সতী নীরব হইল। 

গল। ধরাধরি করি ছসখা চজিল॥ 

যমজ সক্ষত্রদ্য় গগণ মণ্ডলে। 

স্বপনে বিচরে যেন হেরি কুতৃহলে ॥ 
অচেতনে নিদ্রা! সনে নন্দের গৃহিণী । 

নিরখি নিকটে আসে স্বর কুহুকিনী। 
সুধারে স্বদণ্ড শিরে সপর্শন করিয়?। 
আরম্তিল কাণী, ধনী পীযূষ জিনিয়া ॥ 

“ তব গ্রতি তুষ্ট অতি ঈশান ধরণী । 
পাইবে পুর্ব পুত, শুন সুকদনি 1” 

এভেক কনিয়! শ্বপ্প রহিল শীরবে | 

তাহারে সন্ভাবি, লিত্রী কহিল'ষে তবে ॥ 
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4 সর্ধাণার কাধ্য সাঙ্গ হইল এখন। 

আপনার রঙ্গ কিছু কী দর্শন ॥ 
অলীক বালক এক করিয়? স.জন। 

যশোদা উৎ্সঙ্গে তারে করহ অপপণি ॥ 
যে অবধি মম সনে রহিবে অঙ্গন 

কঠোর ব্রহের ঘোর ভুলিবে যাতনা ॥ 
শুনিয়া ্বজনা বাণী স্বপন তখন । 

বিস্তারিল কুহকিনা আনায় আপন ॥ 

ছড়ে ছিটা ধোট। নিজ তন্ত্র মন্ত্র কত। 

যশোদ। নিবখে রঙ্গ হইয়া শয়ত ॥ 
মরঠাহদয়ে যথা! সরজ শোভন । 

উত্ঙ্গে মাজজ এক েলিছে আনন ॥ 

অপমব্যে শোভে এক কমল বিমল | 

তার মাপে লীরকণ] করে ঢল ঢল ॥ 

দক্ষিণ ভুজেতে এক কেশী ছুজ্জয়ে। 

বধিছে ক্ঠেতে ধরি চিন্তে সৃষ্ট হয়ে। 

গ্রাণভঙ়্ে করে পশু পদসধ্ধালন। 

হাঁলিয়া কপিছে শিশু সব নিবারণ | 

তৈরব রবেছে আম ছাড়িল জীবন । 

চমকিল জদে রাম] উন্মেলে নয়ন | 

শ্রত্যুষে নলিনী কিব1 সরসী সুন্দরে। 
তুলিয়া ক্যানন উত্বে চাহে অহস্করে | 

উঠিয়1 অঙ্গন পরে চারিদিকে চাঁয়। 

কোথা সে কেশতী, মরি, কিশোর কোথায় ॥ 

বিস্ময় মানিল রাম ক্ষপন দর্শনে । 

চিস্তিয়। চলিল তবে স্বামীর সদমে 1 



শু ক্খসদিনাশ কাকা । ৭৪১---৭১৬৪ 

নিশাস্তে কুসুম যথা! বিকসিত হয়! 

নিদ্রান্তে কবরী; শিরে সেই রূপ রয় ॥ 

সিধিল বিউনী সব দুলিছে আদরে । 

অলস ভাবিয়। বাস, অঙ্গ হইতে পড়ে ॥ 

বহুক্ষণ স্বীয় কর্ম ন। করি সাধন । 
তাহে রত হোতে পুনঃ নী চায় নয়ন ॥ 

বদন পাণুর বর্ণ এ হেরি কেমন । 
ভাবি বুঝি কেন নিদ্রা! ভাঙ্ষিল এখন ॥ 

স্বমন্দিরে গোপেশ্বর রহে বসি একা । 

পতি পাশে আসি সতী ত্বরা দিল দেখ! ॥ 

নদ্লনীরে হেরি ষথ! পশে নগ নীরে ! 
উঁঠিলেন গোপরাজ হেরি গ্ৃহিণীরে ॥ 
করে ধরি নিজ পাশে বসায়ে যতনে! 

কন“ কোন কাজে আলে বল বরাননে ॥৯ 

উত্তরে রমণী শুনি ভর্ভার বচন। 

$ অপূর্ণ স্বপন নাথ করিন দর্শন ॥ 

অদ্ভুত হইনে মুত শুনহ রাজন। 

ঘ্মায়ে আমীখা বাণী করিম শবণ ॥ 

তড়িত জড়িত এক কুমার কমন। 

উৎ্সঙ্গে বনিয়া, সিংহ বধিল জীবন ॥ 

বিপিন প্রেরিত দিব্য আরব যেমন; 

বাজিল শ্রবণে ঘুমে মধুর বচন ॥ 

£ ভব প্রতি তৃষ্টা অতি ঈশান ঘরণি ৮ 

পাইবে অপুর্ব পুত শুনহ রমণি |” 

শুনিয়া সুন্দরী বাণী সুখে গোপেশ্বর । 
প্রণয়িনী পানে চাহি করিল উত্তর ॥ 
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* আহ্লাদ ন' ধরে হৃদে হৃদকমলিনি । 

শুনিয়া সুখদ এই স্বপন কাহিনী । 
প্রতুুষে প্রদোষে স্বপ্ন করিলে দর্শন। 
জানহ অবশ্য তাহা হইনে পুরণ | 

সফলিবে এত দিনে ব্রত সর্বাণীর | 
লভিলে রতন মেচি বারীশ গতীর ॥ 

, এ দিকে স্বপন সহ নিদ্রাদেপী যায়ে 1 

য1কনিল মর্তের্ট বার্ত। দিল মহাঁমায়ে ॥ 
প্রীণর্সি পার্ধতী পদে লইয়া বিদাঁয় । 
নিজ নিজ স্থানে-দোহে সুখে চলি যায়| 

প্রভাতিল রাতি এবে উদিল মিহির ! 
হইল বিহ্গচয় নীড়ের বাহির ॥ 

ফুটিল কুষুম কুল ছুটল মধুপা1 
উঠিল সুপার পায়ু সুরতি লোলুপ ॥ 
যোগেশ কপদ্দী, যোগে করিল গমন । 
একাকিনী কাত্যায়নী ভাঁবে মনেমন ॥ 

মম বরে পাতান্বর নন্দেরি নন্দন | 
বলিয়া, হইবে শুনি বিদিভ ভুবন। 
আকাশ বাণীর বাণী বুঝিতে না পারি। 

সুধাই কাহারে নাহি সাথে ত্রিপুরারি | 

'বসেন সর্ধাণী যোগে করি আচমন । 

দুই কর হৃদে ধরি মুদি ভূনয়ন ॥ 
কালত্রয় ত্রিনয়ন আগে দাড়াইল ! 

মায়াবলে মাহেশ্বরী সমগ্র জানিল ॥ 
“ দেবকী নন্দন দেব বাসুদেব হয়ে। 
ধ্বংস করিবেন কংস আদি রিগুচয়ে | 
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রাখি যাবে বসুদেব তারে ব্বন্দাবনে। 
পাঁলিবে অপত্য জ্ঞানে যশোদা যতনে ॥ 

নন্দের নন্দিনী হয়ে জন্িক আপনি? 

আমার জনমে রক্ষা পাবে চিস্তামণি 1৮ 
এই রূপ হৃদে চিন্তি ঈশান রমণী । 

আপন গায়রে মর্ত্যে পাঠান তখনি | 
যশোদ জটরে পায়া যায়ে প্রবেশিল। 

গর্ভিণী নন্দের পত্বা গোকুলে ঘোবিল ॥ 

ইতি জীকংসবিনাশ কাব্যে যাদ্ব্জন্স 
উদ্যোগোনাম প্রথমঃ সর্গঃ | 

“শপ নিধি ০৭ + । সরাহীযরিযাও 
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দ্বিভীয় সর্গ | 

পল প্রতি কিপা প ৯ি 2 তা সি পাস ১ সখ বাজি 

নিদয় নিদাখে তগ্ত আছিল ভুূভল ! 
হাসিস নীরদ নীর বর্ষিছে, শীতল 7 
জলধার হোতে অঙ্গ রঞ্ষিতে আপন 1 

পল্লবিত শাখা, শাখী করে উত্তোলন ॥ 
বমুধা সুন্দর বেশ করিয়া ধারণ । 

ধরে সন্ধে প্রোমভরে ভাসে অন্বক্ষণ ॥ 

মুক্তাকল ঘন জল পবি সরোজিনী । 

বদন তলিম। নাঁথে, ডাকে বিরহিণী ॥ 
কে আর দেখিবে শোভা সবিভা কোখায় | 

বারিদ-দিরদ ছিন্ন ভিন্ন করে তাষ ॥ 
নয়ন সনিলিল পনাঁ করি বিস্জন । 

শোকে সরসার বারি করিছে বন্ধন ॥ 
গিরি গুহা মণ্যে শুনি অভ্রের আরব; 
সুনিতে লয় বায়ু বাহিরিছে সব ॥ 
চির শত্রু সনে রণ করি ক্ষণকাল 1 

ল্কায় শৈলের হৃদে বি্তারি জঞ্জাল? 

বিউপীর তুঙ্গ শির উর্ষিয়। অন্বর ॥ 
বজপাতে উর্ধ মাথ। করে খর্খতর ॥ 
জীবন বিহনে দুঃখে ত্যজিয়ী জীবন ? 
বাঁহিনী অবনী বক্ষে করিত গমন ॥ 
সলিল সংযোগে এবে হরিষে মাতিয়া। 

রঙ্গ করি ধায়, সঙ্ষে তরঙ্গ রঙিয়া ॥ 
তটে বসি তরুলতা৷ পিকে ন্রিঞ্ধ নীর। 

৫ 
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মুস্থ করে অঙ্গে কেহ ডোবাইয়ে শির | 
বজ্নাদে পাও,বর্ণ সুধাংশু শোভন । 
মুদির মধ্যেতে, দেখি আবরে আনন ॥ 
আতঙ্গিয়। অভ্রব্যহ আরব ভীষণ ! 
তারক! অন্বর আড়ে মেলিছে নয়ন || 
আকাশ আপন বিভ দেখায় মঘনে। 

নিরখি জনমে ক্ষোভ শিখণ্ডীর মনে ॥ 

প্রকাঁশিয়? পুচ্ছ গুচ্ছ নাচিছে উল্লামে । 
নোঁধ হয় তড়িতের আভা] উপহাসে | 

চাঁতকিনা সন্তাপিনা না পায়ে শীকর। 

অবিরত বারি এবে দেয় জলধর ॥ 

শামন মদন সম কংস কারাগার । 

নত্ুভ পাইয়া যথা বৈসে অন্ধকার ॥ 

ী ভান্কর ভয় অভয অশ্তরে। 

দেনকী, দেবকীনাথ মনে বাঁশ করে। 
গাভীর গুহার দ্বারে দীপন যেমতি। 

থাব। অগ্রে স্থাপি বৈশে, ভয়ঙ্কর অতি? 
ঘমদ্বৃত সম কাঁয় মূরতি ভীষণ ।, 
দাড়ায়ে আছয়ে দ্বারে, দেখি অনুক্ষণ 1 

স্বভাবের রব সহ মিশাইজে স্বর। 
দুঃখিনী দেবকণী ধনী কাদে নিরস্তর ॥ 
নাহিরে মেঘের ধার বরধষিছে ঘন ।' 

দেবকী আখিতে বারি কারাতে পতন | 

হাকিছে পবন ঘোর বন উপবনে। 

বিকল বিটপী কুল তরুলতীগণৈ ৰা 
দরুণ ছুঃখেতে কেহ পড়ে ধরাতিল । 
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গভীর সরসীনীরে ডুবিছে কমল ॥ 
হরিছে পবন কার প্রসূন শোভন ! 
শিহরিছে হৃদে, পায়ে বিষম বেদল ॥ 

বহিছে দেবকা দে ঘোরতর বাত 
উখিছে অশ্তন বনে বিষম উত্পাতি ॥ 

ছিড়িছে কুসুম মব, কাতরি লারীরে । 
ভুবিছে মানস পদ্ম শোক সরঃ নীরে ॥ 

স্বলিত অনল পাশে 'রহিলে যেমন । 

বর্তির বিষণ ভাঁপ তাপয়ে জীব ॥ 
দেবৃকী অন্তর তপ্ত নিশ্বাস মঘন | 

বাহিরিয়া বসুদেবে করিছে ল্পর্শন ॥ 
দহিছে দেবকাঁনাথঃ অজ্ঞরে গুমরি । 

অক্ষির ভিতর বাম্পি পেগ রাখে ধরি ॥ 

স্বনারীরে সান্তনা করিছে' নীনামতে 
মনোব্যণ। বায় কত চলি প্রম্প পথে £॥ 

আকুল? অঙ্গন, ভাবি কংসরাজ ত্রাস! 

জন্মিলে সুতেরে দুষ্ট করিবে বিনাশ ॥. 
পতি পানে চাহি সতী কাদিয়া কহিছে। 

দুঃখে বসি বসুদেব পরাণে দহিছে॥, 

“ নৃসোম নৃশংস কংস অতি ছরাচার । 

সদ্যঃসৃত কত সুতে করিল সংহার ॥ 

গোহস্তা, গর্ভিণী হেরি গাতীরে আপন । 

কোমল মাংলের আশে মুখিত যেমন ॥ 
প্রসব সময় পুনঃ ঘুনায়ে আমিছে। 

নিষ্ঠর তাহার প্রাণ প্রেমেতে ভামিছে ॥ 
অক্মি গিরি হৃদে, বড়ি রহিয়া যেমন । 
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বাহিরিলে বক্ষ তার করি বিদারণ ॥ 
সহিতে ন! পারি সেই যাতনা বিষম । 
শিহরে অস্তরে শৈল, দগ্ধা স্বগীসম 1 
এ জটরে জন্ম নিয়ে এতনয়গণ। 

বাহিরে আসিয়ে মোরে করিছে দাহন।॥ 

কেন ন' হইছে তাঁরা! ধ্বংস কৎস করে। 
স্বলিতেছে শোকানল অন্তর ভিতরে ॥ 
কুরঙ্গ ছাড়িয়া নিজ নিবাঁস নির্জন । 
ব্যাধের পথেতে পন্ডি, হাব্নায় জব | 
তেমতি সন্ভতি যত তাজি এ উদর। 

অবনী বিপিনে আসি মরিছে তৎপর 

যে বনে ব্রমিছে কস, কিরাত সমান? 
এ কুরন্গী শাবকের লইতে পরাণ ॥ 
ভম্মপা্ড হলে দার, দারুণ ভ্বলন। 
ন। পারে তাহারে আর করিতে দাহন | 
আত্মন্ এ হীন তন্বু ছাড়হ এখনি । 
পালে ভ্রাণ শোকানল্গে, এ দীন রমণী). 
স্বপাপে এডাপ ঝুঝি হি নিরস্তর। । : 

টৈবল, পক্ষিল নরঃ ঘেরে কলের 
নহিলে পরাণ কবে ছাড়িত এ তম্মু। 

হত পাত সত শেক শেলে না মরিথু ॥ | 
আকঘাতে এ আঘাত করি নিবারণ 1 

ইচ্ছা! করে ধর! ছেড়ে জুড়াই জীবন |” 
এতেক বিলাপি বামা করি হাহাার। ॥ 

অবন্া বক্ষেতে পড়ে খাইক্সা আছাড় ॥ 

দূর বনে তীঙ্গ বাঁণে পড়িলে কুরঙ্গ ৷ 
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আর্তনাদ শুনি ব্যাধ ধায় করি রঙ্গ ॥ 
জীবন যাঁতন! তার নিরখি নির্দয় । 
সম্মখে রহিয় হাসে' সুখিত হৃদয় ॥ 
ব্যাকুল হরিণী সমা বিদ্ধ শোক শরে। 

ড্লেবকী ভূমেতে পড়ি কাতরে অন্তরে ॥ 
হুদে কর হানি খেদে কাঁদিছে রমণী । 
ঘ্বারবান্গণ রঙ্গ দেখিছে অমনি ॥ 

* বনুদেব এই মত বনি দুঃখ দ্বারে। 
ভুর্ধিতেছে শোঁক পুরী কৎস কারাগারে । 

গর্তিণী প্রাণের পত্রী তাহে এ প্রমাদ । 
বিষয় বুলিয়া বিধি সাধিয়াছ বাধ 2॥ 

বনে দিয়ে বামে তবু আশা না পুরিল। 
তোমার লিখনে সীতা রাবণ হরিন | 
শনির আক্রোশে পড়ি পশিয়। প্রান্তর । 
সহিল কতেক ফ্রেশ নিষধ ঈশ্বর॥ 

বিপদের কাল জাল আদি যবে ধরে! 
এই মত অবিরত দেখি চরাচরে॥ 
সরোবরে সৌরকর শুধি তার জল। 
রক্ষা! কি করয়ে কভু সর কমল ৯ 

চল মাডঃ শ্বেতভুজ1 স্থানাম্তরে যাই । 
ফুখকর শোভাস্তোম দেখিবারে চাই॥ 

বিদরে হৃদয় ছুঃখে শুনি শোক ধ্ৰনি। 

কীদিছে ধুলায় পড়ি দুগ্রখিনী রমনী ॥. 
তৃমি সে আনিলে পুনঃ আসিব হেথায় । 

্ষণকাল জন্য দাসে দেহ. গৌ বিদায় | 
প্রভু আজ্ঞা অনুবর্তি ভৃত্য যেই-জন। 
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নারে কর্ম করিবারে ইচ্ছায় আপন |. 
. হৈম সিংহাসনে টবে কংস মহাবল। 

বিবিধ ভূষণ অঙ্গে করে ঝল মল ॥ 
কনক কিরীট শিরে রতনে শোভন। 
ফুটেছে তারক। কিবা! রঞ্রিয়া নয়ন | 
পাত্র মিত্র আদি বত চৌদিক বেড়িয়া। 
নীরবিছে বন্দী বন্দ বন্দনা করিয়। ॥ 

রপ্টিত বিবিধ বি হাত মনোরম । 

ভূতলে ভামিছে'ভাতি ফুতকর সম ॥ 

নিবিড় কানন পর্ণ নীচে। 

বিটপার ক্ষন্ধ সব ঘেমতি সাজিছে | 

সার সারি শস্ত সার তুলি উচ্চ শির। 

রাখে ধরি রুচ্য ছাঁদ, সদাক্গাল স্থির | 

শোভিছে নিভান উর্ধে রক্ষিমা মন্ত্রক । 

ঝলিছে বাঁলরে মুক্তা স্তবক স্তবক 

দডায়েছে ছত্রধর ন্বর্ণ ছত্র করে। 

স্বীয় শাখ। শাখী যেন ধোরেছে আদরে ॥ 

ুলায় চামর ধীরে সুধীর কিন্কার। 
রহে যাহে শান্ত ভাবে বায়, নিমন্তরর | 

আজ্জার কারণ অগ্রে রহে স্ৃত্যাগণ॥ 

রাখে দ্বার ্বারবান্ মূর্তি ভীষণ ॥ 
এ হেন সময়ে আসি দুত এক জন! 

নমিয়! নরেশ পদে করে.নিরেদন ॥ 

 গর্তিণী দেবকী ধনী দশ মাস | 
ভাবি দেখুন, দেব, স্ব সময় ॥ 

সাবধানে রক্ষা করা উচ্চিত তাহারে । 
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কি জানি বাঁচায় গুতে ছলিয়া ভোমারে॥ 
গোপনে গরল ঘথ। রাখয়ে ফণিনী। 
পালিছে তোমারি অরি উদরে পাপিনী | 

জন্মা মাত্র বাল-ব্যাল যদি ভারে খায়? 

তবে ত নির্ধিত্বে বিন্রে এড়াহইিনে। রীক্ষ ॥ 
তার মুখ হৈতে রক্ষী পেলে কাকোদর। 
কাননে বাইয়া, জীয়ে হবে ভয়ঙ্কর ॥ 
ফিরিবে সুযে গ চাহি, করিতে দংশন। 

তাই হে উপায় এবে দেখহ রাজল্ 1” 

* এতেক দূতের মুখে করিয়া শবণ 1 
পার্থিব উঠিল পরে ত্যজিয়া আসন। 

জবাবর্ণ ডুনয়ন ঘুরিষ্টে সঘনে। 

নৈশ্বানির আসি ত্বত্ব! বসিল আননে ॥ 
দশন আনিয়া ঘন পড়ছে অধরে। 

' উঠ্ঠিতে চাহিছে ভুরু কপাল উপরে ॥ 
বিকট বিটপী যেন হেরি প্রভগ্জানে । 
শির নাড়ি মুমজ্জিত হৈল ঘোর রণে ॥ 
চমকিল চিত্তে; চায়ে কল্পে মভাজন। 

মনোলোভ|সভা, শোৌভ। কনিল হরণ ॥ 
অহক্ষর ৪১৬৮ সম হানিলে কিরণ। | 

4৫ এ দেব বিভবে ধিক্ সর অকারণ | 

কস অরি কংসাগারে একি অলক্ষণ 
গর্ডিশী কর্কটা যথা নাশিতে আপনে । 
রক্ষিছে 'মাপন রিগু নিজ নিকেতনে ॥. 

দেহ অসি আসি নাঁশি যাইয়ে এখনি | 
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দেখি কিসে হয় ধ্বংস কৎস নৃ্পমণি | 
দিন দিন বাড়ে শক আপন সদনে । 

নিশ্চিন্ত রহিছি আমি মত্ত রাজ ধনে॥ 
নির্ভয়ে নিবাসে কু নীড়েতে পক্ষিণী 1 
যে অবধি রহে তাহে ভীষণ ফণিনী ১] 
বিশেষতঃ সুরবাণী উদদিল অন্তরে | 
বিনাশিবে দৈবকেয়্ জন্মি এ জটরে | * 

এই রূপ কহি ভূপ আমিল যাছিরে। 
অগ্রসরি মহাঁমাত্য কহিছে সুধারে ॥ 

£ ক্ষম ক্ষেমঙ্কর কেন ক্ষিপ্ত অকারণ । 

ধর ধার অধীনের বিধেয় বচন! 
কি ছার ডরিছে ভারে প্ামান্য মানক 1 

শিবার উদরে হবে কেশরী উদ্ভব £॥ 
বিশেষতঃ বৈসি রহে কতেক কিঙ্গর । 

আজ্ঞা দেহ কোন কাঁষে হইবে তৎপর | 

শান্ত সম পরাক্রমে অন্ুরাশি সনে । 
সাজে নিজে, গ্রাভগ্রন যুঝিবারে রণে॥ 

এ নত শিরঃ করিতে কখন । 

সূর্তিমান হয়ে নাহি আসে ত পবন 1. 
সাগান্য শিশুকে এক করিতে নিধন! 
যাইবে কি অসি হাতে আপনি রাজন্) ॥ 
হাগিবে অরাতি ব্বন্দ ঘূষিবে দুর্নাম । 

ঘরে বনি ভৃত্য যত ভুপ্লিবে বিরাম? ॥ ? 
এতেক কহিয়' পাত্র নীরব হইল | 

আসিয়। আসনে পুনঃ 'পাখিক বসিল 

সভাতলে হেনকালে দুন্দুভি বাঁজিল। 
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সে ভীষণ স্বন সহ সৈন্যের সাঁজিল 4. 
কাননে করিণী ধ্নি ধবলিলে যেমন 

ধনীবেধাউয়' আসি বেড়ে করীগণ ॥ 
রুষি ভূপ' পাশে সবে করিছে গমন । 
চঞ্চল ধরা তার। চালিছে চরণ ॥ 

' সাহসে বাধিয়! বুক, অন্তরি ভরানে। 

আন্ফালিছে আসি সবে ভূপতির পাশে । 
“ অকালে উঠিল কেন এ ঘোর ঘর্থর ৷ 

নাঁচইয়া বীর হিয়া ওহে নরেশ্বয় ॥ 
আসি কেব। এসময়ে সাধিল শমনে। 

ছাড়িয়া জীবন আশা! হেরিতে মরণে । 

এ হেন সাহস কেবা। ধরিল ভূতলে। 
জাগাইল মুন্ত হৃগরাজে কুতৃহলে ॥ 
ছিগ্ডিব কাহার তুগড দণ্ডিব কাহারে । 
খঞ্চিব কাহার সুখ্ বন্দী করি কারে ॥ 
শুধিব কি কালিন্দার নার সমাকুল। 
বাধ্বি ধনীরে কিন্ব। ভাঙ্ষি তার কুল? 
কি কারণ হে রাজন্ ডাক আমা নবে। 
দুরিব বিপদ কিন্বা মাতিব উৎসবে | $, 

শনি সব সৈন্য বাণী অমনি ভূপতি। 
উত্তর করিল তবে হয়ে হষ্ট অতি ॥ 

 « দাধিতে নহিবে ওরে অসাধ্য সাধন । 
যে কারণে তোমা সবে ডাক এখন ॥ 
দেবকী উদরে আছে অরাঁতি আমার ॥ 
রীজ্যের মঙ্গল তার হইলে সংহার 
কারা দ্বার রক্ষা সবে.কর সাবধানে 1. 

১০ 
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কফিরিবে কতেক চয় ছিদ্রের সন্ধানে ॥ 
যে কালে জন্মিবে গুজ্ লইবে তাহারে) 

ঝটিতি সন্ততি সহ ডেটিবে আমারে 1.১, 
হাঁসি অনাঁকিনীঢয় হরিষে মলিল 1 

দেবকী আগার চারি াশেতে রহিল ॥ 
পন্নগ বিবর দ্বারে পম্নগজআশন ৮. 
বনিল আসিয়। কিবা, মুর্তি তাঁষণ ॥ 

মেঘান্তে আদিত্য যথা হাসে অন্তুরীক্ষে । 
কংস রাজে ঘেরি সবে বসে চারিদিকে ॥ 

ভাল রূপে বিস্তারিতে ররায় কিরণ । 

গণের উর্ধধ, গমে পাতিয়। আসন ॥ 

বদিলেন বিবস্থান ঘুরায়ে নয়ন |. 

রশ্মিপাতে পন্থীত্রজে করিতে দহন ॥ 
ফুলায় লুকায় ভয়ে কিহগ সম্প.ল। 

তপনে শমন সম ছেরিয়!, আকুল । 
নিবিড় কীনন, কুঞ্জে, পশে ছায়া ধনী। 
আসি রাজ্য শিল কান্ত জুরন্ত দ্যমণি ॥ 

নীরাশয়ে জলাশয়ে আসে জীবগণ। 
ত্যজিয়া ভবন তয়্ে পলায় পবন, ॥. 

যমুনা বাহিনী তটে বিউপা ছায়ায়] 
রোমস্থ অভ্যাসে গাভী, কেহ নিদ্রা যাঁয়॥ 
কোমল কুসুম কুল হাপিত অন্তরে... 
ললিত লতিকা' ফত ভূমে দলি পড়ে ॥ 

সতাভক্গ শঙ্খধ্রনি জুই গচীদিকে । 
মোহিত সতাস্থ যত্ব”গাক্/তানিকে &. : 

“জয় কংস রিগু ধ্বংসক্নরী-মহাবল।. 
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অচিরে অরতি বন্দ যাবে রসাতিল। 
মথুরা নগরী জয় সুখের আগার । 
তোমার গৌরব রবে বিদিত সংসার | 
মোরুগ মুরারি তক্ত বৈষ'ব নিবহ 
পুরুগ পারদ তা রবে পুর অহরহ | 
কালিন্দা কর্দমে যায়ে প্যেশুগ অঙ্গুখ । 
না! হেরে নগরী যেন বিপদের মুখ | 
কমলে ! অচলী হয়ে রহ কৎসালয়ে। 
ভ্রমর প্রেমের লোতে যথা কুবলয়ে | 

ডাকুগ দেবকীমুতে শমন স্বর । 
সুস্থর অন্তর সুখে হোন রাজ্যশ্বর ॥ 
ত্যজ্গ জীবন দুঃখে আশু বসুদেব। 
রক্ষণ করুন নুপে, দেব বামদেক |” 

উঠিলেন নৃপমণি ত্যজি পিংহাঁসন। 
নিজ নিজ স্থানে চলি গেল মভ্যগণ 1 

ভাসিল নৌবত রব নগর দোয়ারে । 
সত! ছাড়ি দ্বারী ব্রজ বাহিরে কাতারে । 
ডুবিল মথুরা পুরী আনন্দ অর্ণধে। 
মরিবে কংসের অরি, কহিতেছে সবে ॥ 

কস দূত অহরহ রহে কারা দ্বারে । 
পড়িল দেবী নাথ অকুঁল পাথারে। 
কেমনে রক্ষিবে সুতে ভাবে দিয়ভ্তর । 

হইবে কামিনী:সাঁরাঁ এ কার? ভিতর ॥ 
দইবে নৃশংস আসি আত্মজে নিশ্চয়) 

 মরিবে দেবকী সুখে হারায় তনয় ॥ 
এই রূপপ্বসুদেৈব চিস্তায় মধন । 
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বিস্তারে বিপদ জ্রমে বিকট বদন | 
ভাদ্রে আর তবত্ভল ভীষণ রজনী 1 

প্রসব বেদনে ব্যস্তা দেবকী রমখী | 

বরষিছে বৃষ্টি ঘন হাসিছে তড়িত্। 
কড় কড় রড়ে বজ বিটপে পতিভ ॥ 

অধীর! অঙ্গন? কান্তে কহে ধার শ্বরে। 
অন্বর উপর উষ্বু আখি শীর বারে ॥ : 

“ হায় নাথ প্রাণ যায উপায় কি বল। 
গর্তের যাতনা ক্রমে হইছে প্রবল ॥ 
দিগুণ আগুন আর জ্বলিছে তাহাতে । 
জগ্মিলে মরিবে মুভ নৃুশংসেরি হাতে ॥ 
শ্বান যথা শব দেহ করিতে হরণ। 

শর্ঘদা শ্বাশান ভূমে করয়ে ভ্রচ্গণ |: 
জাগিতেছে দুত দ্বারে অতি ভয়ঙ্কর । 

লয়ে যেতে দৃঃখিনার সুতে অতঃপর ॥ 
নয়ন ভীষণ যার করি নিরীক্ষণ । 

ভয়ে নিপ্রাদেলী কাছে 1 করে গমন) 
ওরেরে দারুণ বিধি একি বিধি তোর। 

আমার দুঃখের নিশি হবে নাকি ভোর ১॥ 
কাল গর্ভে কত পুত করিয়! প্রেরণ ৮7. 
অকালে কালের করে করিলি অপ্পগ ॥ 
এখন বাসন তব না! হোলো পুরণ 1: 

ন।জখনি কপালে কির1আছয়ে লিখন ॥ 
হা সুত শোকে বুকু-বিদীর্ঘ না হায় | :.? 
তাইকি পাষাণ পুনঃ ছছালিস নির্দিক ? 1 
কেন নখ বিষম তুর সহ্ছি আবঙেষ ॥... 
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ভেদিয়া জদয় এই হনে প্রাণ শেষ ॥. 

জাঙ্গালের এক ধাপ ভাঙ্গিয়। তরঙ্গে । 
দুরন্ত কি হয় গান আপনার রঙ্গে 2 

শর্রু হন্তে সাত পুজ্র হইল নিধন । 

রা পুরিল তব আকাজক্া এখন ॥ 

জানি কি ঘোর পাপে পশি এ উদরে | 

টে তছে প্লুভ্র মব শমনেরি করে॥ 

বুনিয়া হইল গঞ্জ অপুর্কা সময় | 

নিদাঘে বিভায় রবি অন্বরে উদয় ॥ 

নারার মহায় পতি তিনি নিরাশ্রয় । 

মুর্ভিমান্ ছঃখ যেন, দেখি কারালয় | 

আমারে দুঃখিনা জানি ছুঃখ কি আপনি! 
আদিল আগার হেন তাযজিয়! অবনী ॥ 

কি আশ্বাসে এনিশ্বাম বহিছে এখন 21 

ধিকযাতনে'নাকি করিতে যতন 1 € 

কামিনী এতেক কহি হারায় চেতন) 

শিহরি শরারে ভূমে হইল পতন 
চমকিয়। বসুদেন চারিদিকে চায়! 

অপুর্ব আত্মজ.এক দেখিবারে পায়। 

সরোজ মুর্তি সহ হুইল সৃজন 
তাই,সে কলে তোলে করিয়া যতন | 
স্েহরূপ সুরভিতে বিধিগুণবান 1 
মাখায়ে পাঁঠান ভবে কুমুম-সন্তান 
ষে প্রসূন ঘাঁণ পশি মানব নাসাতে।' 
সতত কহিয়! দেক় তূলি নিডে হাতে ।, 
সককাশে কুসুম এক রছে কুন হয়ে। 
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দেখি বসুদেব যত্ধে তুলিল হৃদয়ে 4 
কুদুমে কুসুম বাখ রহে সবে জালে 1 
আছিল এ ফুলে শোক শর, বাজে প্রাণে । 
সে আঘাতে দহি হৃদে? দেবকীক্পমণ। 
আপন! আপনি দুঃখে কহিছে তখন ॥ 

“ কিলূত্রে বাচাই প্লুজে ন! হেরি উপাক়্। 
বিষয় বুনিয়। বিধি তঠকাইল ছাফ] 
এ হেশ কোমল প্রম্প কুলাঙ্গার করে। 

কেমনে অপ্পিব ভাবি, হ্দয় বিদরে | 

কিন্তু, সুশোভিতা লভা ভূষণ আপন । 

সাধ করি পরকরে, করে কি অপ্পণি ১ 
যদি না আলিয়া দুষ্ট, অধারিয়! ভারে। 

আভন্রণ সেই অঙ্গ হৈতে অপহারে.) ॥ 
ইচ্ছ। করে এইক্ষণে ত্জি পাপ-প্রাণন 

অদহ এ শোক সব করি অধসান ॥ 

কি হবে নারার গতি, মম মরখাস্তে 1 
ভাই ভাবি আহবান না! করি ক্কৃতান্তে 8. 
পক্ষিণীর নী শুন্য করিয়ঠ যেমল 17 ৮ 
শানকে, শনর আনি করুয়ে হরণ ॥ 

তেমতি আসিয়া দুষ্ট কংস দ্বৃতগণ । 

শিশুরে লইয়া! যাবে বলেতে আপন ; 

গুরিবে এ কার! ঘোর, দেবকী, ক্রন্দমে । 
শুন্য নীড়ে বিহঙ্গিনী কাদে ঘখাবনে 7” 

এই দূপ বমুদেধ- ভিত্তিতে অন্তরে | 
দর দর নীরধার নয়রেতেষারে 1; 
সে জল নশিশু আদ্যে শোভিল দুদ্দর । 
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নিশান্তে নীহার যথা নলিলী উপর ॥ 
ঈশানের অঙ্গে বসে ঈশীনী রমণী । 

আচন্বিতে রুচ্যবপু কাপিল তখনি? 

অধীর অপর্ধী দেহ দেখিয়। শঙ্কর 1 

বিধুমুখী মুখ চাজে' কহেন সত্ব ॥ 
« ক্িক্ারণে বহামনে বলহ আমারে। 

চঞ্চলিল বপু তব? ক ভয় কাহারে ॥ 

শক্কতেরে শঙ্কা করে, কেনা এ সংসারে । 
তাঁরি সঙ্গে থাকি শঙ্কণ ঘটিল তোমারে ১॥ 

এতেক কহিয়। শস্থ চৌদিকে চাহিল। 
সুপ্ত সিংহ উঠি কির আখি উন্মালিল ॥ 
ভূতেশে বিবশ হেরি হৈমবতী ধনী 
পতি পানে চাহি মতী, উত্তরে অমনি ॥ 

£ কেশরিণী একাফিনী রহে যবে বনে । 

সুদে পলায় উরে হেরি জীবগণে ॥ 

কিন্তু ধনী আসি যদি মেশে পতি সনে । 
কে সাহসে সে দোহারে মাতাইতে রণে ॥ 
সংসার সংহারকারী ভুশি ওহে নাখ। 
উহার নারীরে কৰে সম্ভবে উৎ্পাভ॥ 
কিন্তু, ধীর যেই ধর খোর প্রতগ্রুনে 1 
থর পর কম্পে ঘন অন্তর দাহনে 1 

জন্মিল যাদব, দেব, দেবকী জটরে । 

আমারে রক্ষিতে ভার হৈবে কংস করে॥ 

, কাদে বসুদেব কারে লইয়া সন্তানে । 
চঞ্চলিল মম চিত্ত সেই'শোক বাণে। 
*আজ্ঞা দেহ যাইঠদেছ। মর্তভো একবার 



৪৮ [. ক*লরিনাশ কার) ।. ০255 না 

এদায়ে দেবকী নাঁথে করিতে উদ্ধার ॥ 
নগবালা এত রুহি নীরর হইল ॥ . 

অন্বানাথ অশ্বিকারে উত্তর দানিল ॥ . 
“ বটক্ষণ তোমাছাডী অলক্ষণ হরে । 

দিগন্বর দিগ. দশ শুন্) জ্ঞান করে ॥ 
কিন্ত আজি যেতে দিতে তোমারে ব্রণী । 
কি কব চাহিছে মম পরাণ আপনি ॥ 

ত্বরা চলি যাও সতা যথা জনার্দান। 
ব্রিশিঙ্গা ত্রিশূল লয়ে করুগ গমন ॥ 
কেননণ গভীর অতি রজনী ভাব ।, 

একাকিশী নারি তোমা করিতে ৫এ্ররণ॥ ৮ 
সাজিল ত্রিশিক্গ। ভীমা ভূঙ্গিণী ভূষণে । 

শুলীর ত্রিশুল করে লইল ঘতনে ॥ 1. 
নীরাদ সহিত যথা, চলে .সৌদাগিনী | 
চলিল ভূকঙ্গিণী সহ ভূভেশ ভাবিনী |. 
গ্ররজিছে অভ্রব্যহ ঘোর ঘর ঘরে 1 
স্বনিতেছে সমীরণ ঘন মড় মড়ে। 
ছুটতেছে অনন্বরে বজু কড় কলে 
চলিছে চপলা চল উত্জ্বলিয়া পড়ে 
যথ। বিক্তারিয়! বপু+ রিউপী আপন 1 

রক্ষা করে বারিধারে”আঃশ্রিত যে. জন 7 

বাড়ায়ে শরীর স্বীয় ভরিশিঙ্গী ভূঙ্গিণা । 
আবরে মৃড়ানী অঙ্গ, আদরে কামিনী! 
বায়, সহ ট্ুহমবতীপার্খি কংস কারে । 
বসুদেবে এই মত কম কর্ণ দ্বারে ॥ : 

£ নন্দালয়ে সুডে জান্গে করহ গমন 17 
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নহিলে কংসেরি করে হউবে নিধন ॥ 

সশোদারি কোলে রাখি আপন কুমার | 

চলিয়া আসিনে হরি কুমারী তাহার ॥ ৮ 
অমনি সে বাঁশী শুনি দেবকীরমণ 

কারা বারে বাহিরিল লইয়া নন্দন 1 
দেখিল দ্বারেতে কংস দ্রারবানগণ ॥ 
পতিত বিটপী সম করিয়া শয়ন ॥ 

ন্ুশ্বংস কংসের ত্রাস ভাবি মনেমন 1 
তবু বসুদেব পাছে চায় ঘন ঘন॥ 
হাঁয়রে কুরক্ষ মথ? কিরাঁতেরি ভয়ে । 
পুষ্ঠদেশে দেখে, যবে দৌড়ে শিশু লয়ে ॥ 
গভীর যামিনী ঘোর নয়নে আবার । 
হাকিছে বিছ্ুুঙঃ বজ, ঝারে বারিধার ॥- 

অপর্নী অদৃশ্য ভাবে বসুদেব সঙ্গে 
ত্রিশিঙ্গী ভূজিণী সহ চলিছে সুরে ॥ 
ক্রমে কালিন্দীর কুলে যায়ে উতরিল! 
বসুদেবে এবে বড় বিপদ ঘটিল॥.. 

উথলিছে বাহিনীর শীত্র সমাকুল । 
উঠিছে ভীষণারব পরাণ ব্যাকুল ॥ 
চির রিপু সনে যেন.যুঝিবারি তরে। 

হু্কারে ক্ীদিণী রাগে স্ফীতা কলেবরে। 
। সমীর রুষিক়ণ) যত উদ্ষিরে ধরিয়া। 
জাঙ্গাল কোলেন্ডে আনি ফেলে আছাড়িয়। ॥ 

“তবুত তরঙ্গচয় মন্তব্য ভুলিছে। 

গুনরপি সদাগতি কুপিয় ফেলিছে। 
তরণী, ক্ষেপশীখর। রাখিস রানে | 
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কর্ণধার সহ কোথণ আত্তঙ্কে' নিবাসে ॥ 
কেমনে যাইব আর তটটিনীয় তটে। 
ভাবি বনুদেব বড় ঠেকিল সঙ্কটে ॥ 
_ব্তিশিক্গীরে ধীরে উম কহিল অমনি 1 

“ বারেক বাহিনী কুলে চলে ষাঁও ধনি ॥ 
সেতু সম রহ শুযি সলিলে তাহার | 
পাঁরে ঘেন বছুদের যেতে আর পার ॥% 

এক মুকুর্তকে মূর্তি করিয়া বন্ধন । 

যমন সলিলে।পরি করিল শয়ন 
পদ্দ্ধয় এক পারে করিয়া স্থাপন । 

আর পারে মাথা ভামা করিল ক্ষেপণ ॥ 
তটক্থিত তরু যেন ভাঙ্ছিয়। সমীরে 1 

ছুই কুল বুড়ি ভীম, ভামিতেছে নীরে। 
বক্ষেতে বিষম ভার হইল পতন | 

দেখি বাচিচয়, তার সঙ্গে দ্বন্দে ঘন ॥ 
সে বপুর পাশে নার কল কল করে? 

বক্ষভরে মোতশ্বতী বুঝিবা গুমরে ॥ 
সম্মথে সে সেতু দেখি দেবকীর মণ । 

নমিয়] নদীরে, তাঁহে অপ্িল,চরণ ॥ 
সুখিত হৃদয়ে সুতে ফরিয়ণ ধারণ ২... 
যমুনার আর পার়ে'করিল গন 

ক্রমে নন্দালয়ে যায়ে উপস্থিত হন । 

দুর্যোগে নাবিক কূল করিলস্প্াপণ॥ 
নিদ্দিভা নন্দের নারী মাক়্ামায়। বলে | 

খেলিছে নন্দিনী এক কোলে কুতৃহলে | 
2 ০৯ পস্দ আখ পিরবাসীগণ । 
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ভূগ্টিছে বিরাম ভাল মুদিয়ানয়ন ॥ 
আনক-দুন্দুভি পশি যশোদামদন । 

মাতা ক্রোড়ে শোভ। সুতা, করে নিরীক্ষণ | 
(ব্দ্ধ'বিটপীর কোলে যা কিসলদ়্ ? 
কিন্ব। ফণা শিরে রু5) মণি আঁভাসু্ ) 1 
অ!পনী আপনি কিক। সুখিতা হনে ॥ 

বিমল সরসী যথা সবিতা কিরণে ॥ 
লাক্ষার্ঘসে আদি কেবাঁ লিখিল চরণ । 

গণ্ড দুটা টিপি কৈল শোণিত বরণ। 
রাঙ্ষণ প্রসূন দল করিয়া হরণ । 

রুর্টির অধরোপরি করিল স্থাপন ॥ 
ভ।ল রূপে উজ্ভ্বলিতে অবণীমণ্ডল। 

ভূমে শশী পড়ে খসি, ছাড়ি নভঃস্থল ॥ 
স্বশিশুরে রক্ষিবারে দেবকীরমণ । 

পরপুত পিনাশিতে করিল মনন ॥ 

কুটিল কোকিল যথা! বারসী' বাসায় | 
ভাঙ্গি তার ভিন্ব স্বীয় ভিন্ব রাখি যাঁয়। 
বসুদেব নিজ মৃত রক্ষিতে জীবন ।. 
নন্দ সুত লয়ে রাখে নপ্দন আপন 

( অদ্ভত অপত্যন্সেহ শ্রভাবঅপার। 

যাহারি অস্তিত্বে, দেখ, চলিছে সংসার ) 1 

ফিরে এলো বদুদে দেবকী সকাশে । 
বিহঙ্গ আদয়ে যথা বিহুজীয় পাশে ॥ 

প্রস্তঘ আক্বাতে দিব্য অন্বু মরোবরে 1 
ত্যজিয়! রজত বিভা কর্দীম উরে | 
»মমল বরণ ধারি ভ্যজিতন্তঃ পরে । 
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আপনার রুচ্য কান্তি পুনরপি ধরে ॥ 
মক্ছ্ণৃন্তে দেবকী সতী তেমতি উঠিল। 
সমল সরেতে কিবা! কমল ফুটিল ॥ 

কেনন। গভীর তম পুর্ণ কস কারে। 
দেবকী বদন পদ্ম তাহার মাঁজারে ॥ 
কান্তরে কামিনী পরে কহিছে তখন । 
কপোতীর রবে, আহা কাননে যেমন ॥ 

“ অন্ত স্বপন এক করিন্ত দর্শন |. 
কি আর কহিব "যার বিচিত্র বর্ণন ॥ 
পরম! সুন্দরা এক দেবের রমণী । 

পদ্মহস্ত পিরে দিয়ে কৈল মুবদনী | 
« শান্ত হও সীমস্তিনি ন। ভাব অন্তরে ॥ 
কার সাধ্য তব সুতে প্রাণে নষ্ট করে ॥ 

অচিরে মরিবে কস পাপে জাপনার্। 

ধর। ছাড়ি পলাইবে অধন্ম বিকার ॥, 
কামিনী এতেক কহি সম্মখে আইল! 
আমার আত্মজে নিজ হৃদয়ে লইল ॥ 
আসি বলি আচন্বিতে পুনঃ দেখাদিল। 

আমার উৎ্দনঙ্গে এক কুমারী অর্পিল ॥% 
এতেক রমণী মুখে করিয়। শ্রবণ | 

_আস্য তুলি আস্তে তবে উত্তরে রমণ ॥ 
£ যা কহিলে সত্য সব শুন প্রাণেশ্বরি ॥ 

স্বপন কুহক. হেন নাহি জ্ঞান করি 1 
প্রসবিলে যকে তৃমি কুমার শোন । 
সুতে হুদে লয়ে আমি করিনু, রোদন | 
তখনি অবণে শব্দ বলিল সুন্দর 



“ সুতে লয়ে শন্দালয়ে চলহ, সখর ॥ ৮, 

অমনি গে বাণা শুনি ছাড়ি এ আগার! 

কালিন্দী করাল বারি হইলাম পার ॥ 
ঘশোদারি অঙ্কে রাখি নন্দন আপন । 

ফিরিনু কমার তারি করিয়। হরণ ॥ 
এই সেই সুতা তারি দেখহ সুন্দরি 
তমে;ময় হান পাম আছে আলো করি ॥” 

এতেক আলাপে রাভি বঞ্চে দুই জন। 

শান্তিল ভাব এবে কীঁন্তিল ভুবন | 

ইতি প্রীকংসবিনাশ কাব্যে যাদৰ জন্ম নাম 
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ। 
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তৃতীয় সর্গ । 

গভীর যামিনী অর্ধ, নিশন্ধ ধরণী 1 
বিকমিকে তারা বলা, নয়ন রঞ্সিনা ॥ 

তৈরবার ভালে যথ। ভাতে আধ শ্বশী 1 
অ্পাংশুর অংশ দিব্য, নন্তঃ শিরে বশি | 

থাকি খাকি হাকে পাখী মধুর নিশ্বনে । 
অচেভনে চরাচর রঙে নিও্রামনে ॥ 

স্বপন সোহাগে কেহ ভুপ্রিছে স্বঃগ । 
আহার অন্দেষি বনে বিডরে উরগগ ॥ 

শৃ্দল নষন দে]াভ করিয়। বিস্তার ॥ 
নিভয়ে জলিজে ভাম' কন্দর, কান্তার ॥ 
ফেন্ু কক বে দুরে মশিল্ছ কফেরকে 

ব্হছে কালিন্দা বারি কল কল রবে ॥ 
সামাক্তিনা পদধ্বনি খুনেয়। স্বপলে। 

৮াকয়।শাগর যথ। গুচে জুক্টমলে ॥ 

কার্দছে দেবকী কোলে নন্দেরি কুমারী । 
দদার সে রবে ফেলে চেদিগে বিস্তার ॥ 

দ্বাধবান গণ সব,চমকি উঠিছে॥ 
শশব্যন্থে কারা ভিত্তে অসনি ভুটিছে ॥ 

সরোষে দেবকা পাশে আনিকা সুধায়। 
“" কোথায় হৃপেরস্জরি আনত আরা ১॥ 
(দেখিব কতেক বল ধরে প্াপবচাজ। 

অচিরে ভুপের করে কুষ্টবে সংহার ॥ 
মরিবারে লয় জন্মা তত্রর্মীর জইরে | 
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হেরিবে শমন্গনন সুখেতে স্বরে ॥ 

যথণ কাল কণা ত্াক্ি আবাম-কানন । 

গহীর নিবাসে আসি নিরখে মরণ | 2, 
আতঙ্কে দেবকী সতী, কীপিয়া অস্ত্রে । 

যুহারে শ্াপন করে ছ্বারবান করে॥ 

বাহিরিল দ্বারীব্যুহ কৃমারীরে লয়ে । 
দেবকীরে শুন্য ক্রোড়ে রাখি বন্দ্যালয়ে | 

(কুলক্পা কিশোরে যথা করিয়। ধারণ । 
কিরাত কানন ভাজি করয়ে গমন ১॥ 

যদিও এ সহ নহে আব্মজ। জপন। 

তথ [পি ডাঁসিল বাসেস দেবকী বদন ॥ 

. ভাবিয়া ভুপের ত্রাস মত দ্বারবান | 

ভখুনি মেশ্দান তাজি করিল পয়ান ॥ 

পাঞ্ষিপের অপেক্ষায় সভার দোয়ানে। 

রভিল দ্বারিক বরজ কাতারে কাভায়ে ॥ 

অসি মলিলে যথা শশীর কিরণ । 

কিনব! বদ্ধ দ্র অঙ্গে লতিকা হৈঘন ॥ 
শোভিছে কুমারী রম্য রাজছ্ুত করে। 

মুদিত নয়ন দুটী সুখিত অন্তরে ॥ 
অচিরে আমিবে নাথ জানি সরোজিনী । 

হাসিল সরসী নারে, ভানু প্রণস্ষিণী | 
* চাহিল কুসুম কুল মেলিয়! আনন । 

হেলিয়। পড়িছে গায়ে শান্ত সমীরণ | 
লাজেতে প্রসূম সব ফিরায় বদন। 
তপাপি অনিল, বলে করিছে চুষ্বন ॥ 

 গুপরে মধুপ হৃদ পায়ে নব মধু 
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সে রঙ্গ দেখিয়া অঙ্গে চলে কূলবর্ধ। 
কামিনী কুসুমে ত্যজি পুরুষ ভ্রমরে | 
উঠিয়া চলিল এবে নিদ্য় অন্তরে ॥ 
ফুটিল কাননে ফুল বিবিধ বরণ। 
রমণী রাজণ শুদ্ষ, এ হেছ্ি কৈমনা 
সর্ধরা হইল শেষ কহিছে কোঁকিল 

পুর্ঘমার দ্বারে উষ্ণ আমি দেখা দিল | 
শিশির মুন্দর নীরে করি নিমজ্জন। 
অবনী নবীন, বেশ করিল ধায়ণ ॥ 
মধুর নিক্ষণে বাজে নৌধত সঘন | 
প্রেমভরে উলিছে' যমুনা জীবন | 
কলরব কুপ্তীবনে ডাকে পাখী সব? 
স্বতাঁব সুন্দরোদ্যানে হইছে উত্মব ॥ 

সভায় আসিয়া বার দিল কংসায় | 
প্রভ্যষ সরসগীত বৈতালিক গায়! 
ভ্রমিছে সমীর ধীর সদন ভিতর । 
আসিছে কাকলী, কুপ্ত সম্ভব সৃষ্বর |. 
দূষণে নাহিক ডর সূরতি ভীষণ । 

যশোদা ছুহিতা সহ আস দূতগপ |. 
আনদ্ধ সলিল যথা পাইয়ণ সুরক্গ । 
এককালে বাহিরধে করি নানারঙ্গ ॥ 

বজক্ষণ সভাদারে রহি দূত সধে। 
পর্পিল তাহাঁতৈ ক্রি ঘোর কলধবে 1. 
আতঙ্কে অমাত্য যত কাজকে শিশ্ন? | 

উঠিলেন রনি তানিন আসন। 
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শশব্যস্তে সভাঁতলে করিল গমন ॥ 

নিরখিয়া নন্দিনীরে বিস্ময় মানিল ! 

সভাঁজনে সন্বোধিয় কহিতে লাগিল ॥ 

“ অলক্ষণ নিদর্শন দেখ সভাঁজন | 
অসভ্য হইল এবে গীব্বাণ বচন ॥ 
দেব মুখে শুনি বাণী দেবকীনন্দন | 

জন্মি গত গর্তে মোরে করিবে নিধন ॥ 

কোখা! সে কুমার এবে আমার ঘাতক । 

ভ্রিদিব-মিবাসী ক্রমে হোলো প্রভারক ॥ 

নরাগরে ভেদাভেদ নারাখিব আর? 
কাটব ধর্মের দাম, করি পাপাচার | 

দেখত সহিত ভাক্গি দেবের মন্দির £ 

গুরাইন কালিন্দীর উদর গভীর ॥ 
ন1রুরিব যোগ যাগ ব্রত অনুষ্ঠান । 

প্রজাপু7ঞ আচরিবে আমার সমান ॥ 

এতেক কহিয়া কংস ঘ্রায়ে নয়ন। 

সাপটি সুতার পদ করিল ধারণ ॥ 
যথা বায়,পতি রুষি; বিটপাঁর শিরঃ। 
হৈতে, কাড়ি লয় পঞ্জ, হইয়া! অধীর ॥ 
চিল সরোষে রায় সভার বাহির । 

নাশিব বৈরীরে নিজ? করি হদে স্থির ॥ 
রঙ্গীণ তরঙ্গগণে ধরিয়া যেমতি। 
জাঙ্গাল কোলেতে কুপি। ফেলে যাদঃপতি। 

' আছাড়িতে কুমারীরে পাষাণ উপর । 
রা অইটতভুজা এক, উজ্জ্বকি 
থ। মহীরুহ মাথে পড়িকা অশনি । 

[১০ 
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আলো করি, অন্তরীক্ষে উঠিয়ে তখনি ॥ 
উর্ধশিরে কংসরাজ চাহিছে তরাসে। 

 হেরেন রমণী এক অন্বরে নিবাসে ॥ 
অষ্টতভুজা ত্রিনয়নণ কাঞ্চন বরণ। 
করী-অরি গেছে ছাড়ি প্রক্কর আসল ॥ 
তুঙ্গগিনি শব্দ হেরি পথিক ধেমন। 

সবিশ্বায়ে ধীর ভাবে করে নিরীক্ষণ? 
নাহিক বদন বাণী নীরব মৃপতি। 

কহিছেন শুন্যাসনা, সংশয়ান পতি | 

“ আমারে কে পষ্ট করে গুরে দুষীমন্তি) 
 অচিরে ভুপ্রিবি মূঢ়। ছুক্ষন্মন ছর্গতি ॥ 
আজি হৈতে জন্গিয়াছে অগ্লাতি ভোম।র । 
ইচ্ছা করি খাঁর করে হইবি সংসার | 
স্বদল্ সহিত তোম: দেখায়ে শমন 

পাতিবে মথুরাপুরে আমন আপন ॥ ৮ 

আবরে অবগুঠনে, অঙ্গন। যেষতি। 

অমল আনন নিজ, হয়ে লজ্জাবতী ॥ 
এতেক কহিযা ধনী, নীরব হইল । 

টানি ঘন-বাস স্বীয় আস্] চাপাইল ॥ 

ক্রুমে ধুমযোনি মধ্যে ছৈল অন্তর্ধীন। 
নরেশ আকাশমার্ে আশ্চধ্যেতে চাঁন ॥. 

যথণ যোগী উর্ধ আস্যে করে নিরীক্ষণ ? 
কোথা বরদাত্রী দেরী করিল গমন ॥ : 
"মনোদছুঃখে নরমণি), সভার ভিতর 

বমিল আসনে, পুমচাআসিন। নারখবর 
বাক্যহীন মশে মদ ভতিব কত মত 
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উদয় হ্দয়াকাঁশে, চিন্তা শত শত ॥. 

সতয় অন্তর অতি এ বাণী । 
শর্রর শোণিত জনে) শিহরিছে পাণি 

বন হৈতে আচন্বিতে আমি কাকোদর। 

গোপনে প্রবেশে যদি দন ভিতর ॥ 

পারে কি গৃহস্থ তাহে করিতে শয়ন। 

ন। জশনি নিজনে কোন্ নিবাসে মরণ ॥ 
জন্মিয়াছে শত্রু এই মাত্র; জানে রায় । 

নিবাসে আবাসে কোন সন্ধান নী পায় ॥ 

দ্বিগুণ বিপদে বড় পড়িল নৃমণি। 
দংশন আশয়ে তাহে ভমিতেছে ফণী ॥ 
ক্ষণে ভাবে “ বধুদেব করিল ছলন| । 

বধি মোরে পুরনাইতে অমর বামনা ॥ 

ব1 হোথ তদন্ত তার করি একবার । 
পরেছে বিহিত পথ দেখিব ইচ্ছার | ৮ 

এই রূপে চিত্তি হৃদে, কংস নৃপমণি | 
চিন্তে কপি কারাগারে চলিন আপনি ॥ 

ডুটিল সঙ্গেতে উঠি ভূত কত জন । 

সাগর সহিত যথ। চলে উর্দিগণ ॥ 
আসি ভূপ উপস্থিত বসুদেব পাশে । 

দেবকী রমণী হৃদে কাঁপিছে তরাসে | 
শিহরে লতিক1 যী হেব প্রভঞ্জনে ৷ 

কিন্বা বিহঙ্গিণী হেরি দূরে ব্যাধে বনে ॥ 
বধুদেবে ক্রোধে তবে সুুধান ভূপতি। 

“ কোথায় রাখিলি মুতে কত, ছুর্মতি | 
টদববাণী রক্ষিবারে কলিছ্ছ যতন। 
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ন। জানি এ কর দণ্ডে। নিবালে শখষন। 
নারী সহ, এই দণ্ডে, দ্ডিব ভোধারে। 

নির্তয় হইব তব সুতের সংহারে ॥ : 
সামান্য শিশুর জন্য না ছাড় জীবন! 
পাবে কত পুতম্বীয় হইলেরক্ষণ ॥ 
ছলনা করিলে তুণ্ড ছিত্ডিব এক্ষণে । 

কাটিব সমূলে তরু প্রসূন কারণে | 
ঘোর মায়াবিনী কোখা পাঁইলি নন্দিনী | 
ভাল লজ্জ" দিয়ে মোরে পলাল ভাবিনী ॥ 

কুহকিনী বলি মানি তোর গৃহিণীরে |. 
ইজ্জালে রাখে সুতে কুহক মন্দিরে ॥ 
আপন কল্যাণ যদি উচ্ছ দ্ররাশয়। 

বল কোথা রাখিয়াছ সে পাঁপ তনয় ॥ 

সত্বর আনিয়া সুতে দেহ মম করে। 
নতুবা নিশ্চয় জান, যাবে ধম ঘরে ॥ ৮ 

ভয়ঙ্কর ধারাধর হেব্িয়! যেমতি 1 

ধীর ভাবে অবস্থিতি করে বসুমতি | 
নৃশংদ কংসেরে দেখি দেবকীরমণ। 

বিরত উত্তর দানে, রহিত সপদ্দন.॥$ 

কি বলি বিষম ছুষ্টে করিবে বিদায় । 

ভাই ভাবি বসুদের ঠেকে ঘোর দায় ॥ 
স্বরূপ কহিলে কাল, ঘটিবে সত্বর 
বঞ্চন? করিলে“বাস রক ভিভর॥ 
উভয় সঙ্কটে ঠেকি। শেষে মতিমান্। 
ডূপেরে উত্তর ধীরে, করিছে প্রদান | - 

“ উলে বাহিঘী যবে ভীষণ শফ্ন 
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ঘোর রোলে ভডোবে শ্োভঃ সুন্দর নিস্কণ | 
সন্বরহ ত্ণধ নু, শুন সুশ্চন । 

নতুবা! হইবে ব্থা। অরণ্যে রোদন ॥ 
নরপত্তি হয়েঃ জেন মতি" কি ক্কারশ ॥. 

বিনা দোষে মাতি রোষে বল কুবচন ! 

শক্তিরুপপ। সইমন্ভিনী, ভেবে দেখ রাক্ষস । 

হরিতে পরাণ তার, কভু ন। ঘুদ্ায় | 

বিশেষতঃ তুমি দেব? নরের রঙ্গ । 

কোন সুখ বল, কায করিবে এমন ॥। 

তোমা সম জনে সব সুষগ্ডণ আভ্এয়। 
করো জালিঃ ভযজি দ৪খে, ভুজন জদয় ॥ 

ভুমি যদি হেন কর্ম করিবে রাজন । 
হীন জনে কোন লাজ দেব বা! দৃষণ ॥ 
পুর্বেবে যে কহিক্ক এবেঃ করিলু পালন । 

কোন অপরতধৈে তবে বধিবে জীবন ॥ 

ঘথব। শার্দীল সুস্থ করি ক্ষুধাপার। 
ভখাপি উচ্ছয়ে পশু মন্তজ সংহীর ॥ ৮ 

বুষল যেকংসরাজ এতৈক বচনে ? 

রোষে যথা বীতিহ্োন্র আহুন্তি পতনে ॥ 

ক্রোধানলে ছল ছলে ভীম ছা নয়ন । 
আ'রক্তিমা বর্ণ ক্রমে. ধরিল আনন ॥ 
কলেবর থর থর কাপিছে সঘনে । 
অআধরে আসিয়া? ঘন শরিছে'দশানে ॥ 

বছিছে সবলে শ্বাল, নিশ্বাস'পবন । 

কোপন্ধপ পাবকেয় কষ্সিভে বন্ধন | 

না পায় নিকটে কিছু কোপেছে নৃপভি £. 
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অনি আন বলি আজ্ঞ। দেয় ভূত্য প্রতি | 

মুহুমুছ্ছেঃ বদ্ধপাণি করে রোষাবেশে |... 
দুরেতে দূতের! রহে অবজ্ঞি আদেশে |. 
প্রাণ ভয়ে কাছে কেহ না করে গমন। 
আতঙ্ষিয়! ভূপতির ভৈরব দর্শন ॥ 

এই রূপ করে ভুপ বমুদেবে চাহে। 
বিচল চিন্তেতে রঙে বখুদেব তাহে। 

দুর্জয় হর্যযক্ষ বণ? পর্বত কন্দরে। 
ভক্ক রি, কীপায় বন জীবন নিকরে ॥ 

বিশেষতঃ কুরঙ্গিনী আকুল নিবাসে। 
কুরঙ্গ সকাঁশে বদি কাপষে অব্রাসে ॥ 

হুঙ্কারে কেশরী কংস, কারার ভিতর 
দেবকী, পির পাঁশে সপন্দে থর র | 

এ হেন সয় দেখ সচিব প্রধান । 

নৃপবরে অননসরি, আসে সেই স্থান, ॥ 
নন্তকরী-অরি সম, হেরি নৃপতিরে |. 7. 
অগ্রসরি, করগুটে কহিছে সুধীরে | 

“ ক্ষান্ত হও শরনাথ ক্ষম গ্রে! দাসে 

কোন কাষে এলে আজঃ এ হান আবাষে ৮ 

সাঁগর জদয় ত্যজি,ভীষণ তরঙ্গ |... 
কুলের কর্দমে কডু, দেখায় স্বরঙ্গ ১ । 
এ ছার আগার'ছাঁড়ি, চলহ আন্থানে। 
নির্বাহিবে কর্ম নিজে, রহি সেই স্থানে ॥ 

যণ্ধ? যাদঃ্পতি প্রেরি উর্মি.সমাকুলে। 

তাক্গিয়া জাঙ্গাল ফেলে আপনার কূলে ॥ 
হে ফ্ষত রোষারেশ-ক্ষর স্বরণ |. 
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ভোমারে এ কন্ম নাথ? না মাজে কখন ॥ 

বেগবান নাণ,গুণ ত্যজিয়া যেমন । 

শোনিত সংযোগে জব? করে সন্বরণ & 

মন্ত্রিবাকো রোলাবেশ করিয়া দমশ। 

বসুদেবে নুপমণি কহিছে তখন | 

« ভগ্য ডাল আসি দেখাদিল পাতরবর। 

নহে দেখিতাঁম কিসে, রক্ষিত অমর । 
আত্িিতা লতিক। সহ) ছেদি তরুবনে। 

ডোবায়ে দিতাম আজি, কালিন্দী উদরে ॥ 
কুম্তীর গভীর নার হইতে উঠিয়া! 
পুরিত জর নিজ দশনে কাঁটিয়। 
কোথা মম শত্রু তব সুত দুরাচার । 

রহে কোথা আমি মোরে করুগ সংহার । 

দেখায় শমন, কিন্ব। দেখয়ে শমন। 

গোপনে রহিয়া কেন রক্ষিছে জীবন ১ 

অসভ্য হইল দেখ গীক্বাণ বচন । 

নহিলে দেখকী গর্তে জন্মিত নন্দন ॥” 

কহিয়। এতেক নৃপ নীরব হইল! 

নরেশ বদন চাহি পাত্র আরম্তিল ॥ 

“ ঘ1| কহিলে সত্য সব মানি হে রাজন্ ? 
নরশ্রেষ্ঠ! লীলাস্থলী এ অধো! ভূবন? 
প্রজা] সহ দগ্ধ করি মখুরা নগর ! 

তুবিঝারে পার, দেব? দেব বৈশ্বানর ॥. 
পুরায়ে কালিন্দী তদ কর্দাম পাঁথরে। 
নাশিতে পারহ, রয়, জীবন নিকরে ॥ 
হাসাতে কীদাতে সবে; পার সম ভাবে । 
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 পুর্থীকে ভপন যথা, আপন প্রভাবে । 
কিন্তু তেবে দেখ, দেব, শরার নশ্বর । 

গ্রানিবে শমন আজি, কিম্বা অতঃপর | 
রাখি এই রাঁজ্য, বাবে কোন রাজ্য চলে। 
শাসিবে তোমারে যার ভূপ স্বীয় বলে 
তুমি প্রভু এই ভবে আছিলে ঘাহার | 
হয়ত দাসত্ব তার, করিবে স্বীকার | 
হীন বলি যারে ফ্লণী করিছ নৃমণি 1: 
ধরিবে সে, কালে সেই, শিরে শিরোগণি | 
অঙ্গ খণ্ড, করি গ্রাথ দণ্ডিয়াঁছ ফার। 
দেখিবে সুখেতে বসি, নিগ্রহ তোমার | 

সূক্তি সাধনে হেল। কোরোনা সৃুপতি। 

মাকর, ক্ষেমস্কর। ছাঁড়হ দুম্মতি ॥ 
রক্তপাতে হবে রুদ্ধ, ধর্মের দোয়ার,। 

মুক্ত দেবী নিতে তোমা ন। আমিরে আর। 
ত্রাণ আশে প্রাণ ভয়ে যখন ড!কিকে। 

ন্র্গদূত দূতা তোম। কেহ নঃ দেখিবে ॥ 

যদিও উাঁদের জদ। স্সেহে আর্ররটে | 

রোহিতে দোবিত দেখি, নাআসে নিকটে ॥ 
রা সমীর ধথা, 1, শ্মশান সকাশে |. 

ছুরিত শবের গয়ন্ধ) কভু, নাহি আসে ॥. 
বিশেষতঃ বালা হত্যা, বিষম ছুক্কুত 

হেন কাঁষে, নরনাথ, না হও, *্৬স ॥ 
কি ফল লভিবে বল রধি অবলারে।, 

নিরীহ লনা কুল, রিদিত সংসারে ও 
স্বমত্য করিতে রক্ষা দ্বেবকীর 
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কুমারীরে তব করে করিল অপি ॥ 
কারাগার বেড়ি ছিল দ্বারবান্ যত্ত। 
দেবকী, তোমারে ভবে ছলিল কি মত?। 
তবে যে নন্দিনী হৈল ন! ইয়ে নন্দন | 
কামিনী দোষিণী কিসে, হবে মে কারণ । 
তিদিববাসার লী বুঝিব কেমনে । 
কীট কি চিনিতে পারে প্রবাল রতনে ১ । 
সভায় চলহ রায়, করি নিবেদন। 

সুত জন্য প্রসূতিরে না কর নিধন ॥ 
শবর, শকুস্ত শিশু, নাপায়ে পামর। 

শাবক মাতারে বধে, কুলায় ভিতর ॥ 
হীন জন রীতি, নাথ, দেখাবে আপনি । 

পর্শ প্রস্তুরে তবে কি ভেদ নৃমণি ১ ॥ 
ছাড় হেন উন ইচ্ছা, বীর কেশরিন্। 
দূষণে সদ্দীগ সব, না করহ লীন | 

অধিকন্ত ভাব মনে, ওহে মতিমন্ ॥ 

প্রসূন কারণ ভ্রম কে করে ছেদন ॥ ৮ 

অুলয় পবন যবে বেগ মন্ধরণ ॥ 

করি, ধীর মূর্ভি ধরি, ছাড়য়ে ভূবন ॥ 
ছিন্ন তরু দল সব চলে; নামা রদদে। 
যে দিকে সমীর ধীর যায়, তার সঙ্গে ॥ 
সম্বরি আক্রোশ ৃ প, চলিল সভায়। 
সেই রূপ ভৃত্য সব, ভূপ সঙ্গে ধায়। 
আসিয়! বঙিল রাক্ক টহুম রাযি । 
হর্য্যক্ষ রাগান্তে যখ। গভীর কাননে | 

মন্মশিল মোষ নৃপ অমাতা বচনে। 
মর ডি 
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কিন্তু অক্টভুজণ ভাষা জাগে এবে মনে ॥ 
মতাজনে সন্বোধিয়া কহিছে নৃনণি। 
পাত্র মিত্র আদি আস্য তুলিছে অমনি 

যগ' বারিবাহ ব্যোষে, করিলে নিশ্বন । 

ভূষিত চাতক ঘুখ করে উত্তোলন ॥ 
“ শুনিন্ু দেবীর মুখে অযাতি আমার । 

লইযাঁছে জম্ম মোরে করিতে নংহার ॥ 

কোন স্থানে রহে অহি ন!পাই সন্ধ!ন। 

দংশন ভয়েতে সদা দশঙ্কিত প্রাণ । 
পশিল শীর্দল বনে, জানিয়া কুরঙ্ছে । 
নিবাসে নিশ্চিন্ত রহে নিদ্রোর উত্সঙ্গে ? ॥* 

ভাবিয়ে উপায় নাছি পাই এ কেমন্ু। 
কোথা রহে অরি কারে, করিন নিধন ॥ 

শুনি নরেন্দ্রের বাণী, সচিব বিসর | 

দেয় নানা যুক্তি, যাঁর। মন্ত্রেতে অবর ॥ 

কেহ কয় দত ব্রুজে করত প্রবণ 1 

সন্ধ।নি ভুবন যাঁর! করিবে ভ্রমণ ॥ 
যেখানে পাইবে দেখ অন্ডুত সন্ভনি। 

ধর্ম অবহেলি? ছলে, লইবে পরাণ ॥ 

তআঁর জন বলে হেন কর্ম না মুয়্ায়। 
অধর্্ম হইবে বছ ইথে ছে রায় | 
মুবিজঞ্জ গণরুগণে কর আহবান । 
কোথা রহে রিগু ভৰ হইবে সন্ধান। 

হাসিয়া উঠিল শুনি, এতেক বচন। 
 ভূপতির শ্রিক্বপাত্রঃ পাত্র এক জন ॥- 
কহিল? কেমন কথ্। কহ মহাশয়। 
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তেমন দৈবজ্ঞ ভাঁর মেলা এ সময় ॥ 
দৈব জ্ঞানে অজ্ঞ যত, দৈবন্ঞ ব্রাহ্মণ । 
গণনাতে হয় এবে ভ্রম অগণন ॥ 

তাঁই বলি মম বাকা ধরহ র।জন্। 
অবশ্য হইবে তব আরির মরণ ॥ 

কল্যাবধি আগু পিছে, গুণি দশ দিন £ 

(না কর বিচার, বলী, কিল্পা বলহীন )॥ 
মধ্যে যত সত ভবে, হুইল উদয়। 
নাশিবে সকলে, দেব, হইয়ণ নিদয় | 
তা হোলে অরাতি তব, মরিবে নিশ্চয় । 

ম্স্যকুল জালে নক্র যগা নষ্ট হয়! 
হাসিল পাখিব শুনি এতেক বচন । 

প্রশংদিল পাত্রে পায়ে, যুকতি এমন | 

টিটি ০এঞারিব দতে সাধিতে এর | 

কহিল নৃপাতি, ইথে না করিব ব্যাজ | 
*নুমণি এতেক বাণট কহি নীরধিল। 

করপুটে মহামাভ্য উঠে আরম্তিল | 

« যেই ধর্ম জীয়ে ভব লইয়া আশ্রয় । 

উহাকে বিনষ্ট কর? উচিভ ন1 হয় | 
লতিক আপন প্রাণ, করিতে রক্ষণ । 
আদরে বিটপা বপ্পু ধরয়ে যখন | 
তরুরাজ তার রসরঙ্গ অবহেলি। 

দুরেতে ধনীরে ধরি, দেয় কভু কেলি ৯$ 
তুম্চিবদি হেন কর্ম করিবে মুমতি। 
কাদিবে বিজনে বসি, দুঃখে ধন্ম-সতী ॥ 

কাঁদে ঘখ। বিরহিণী হি শুন্য ঘরে চ 
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কান্ত বিনে কেবা তারে সম্ভাষণ করে ॥ 

অবল। অঙ্গনাগণ কি দোষ ও পায়ে | 
করিল, ফেলিবে সবে; এ বিষম দায়ে ॥ 

কণ্টক 'মকীর্ণ বক্ষে? উদ্যান হইতে। 
দুরিতে; কে নাশে তারে, সুলতা! সহিতে 21 
দ্বায় অরি মারিবারে, হে মখুরানাথ । 

যম করে, পরপুত্র দিবে তার সাথ ১॥ 

কিপাপে এ তাপ বস্ত্র করিবে প্রহার । 
প্রসূতি সমূছে, সুতে করিয়! সংহার ॥ 

(না জানি কি ঘোর পাপে এ পাপ নগরে। 

আসিয়া লইছে জন্ম, সন্তান দিকরে )॥ 
যেকালে দুতেরা তব, বালক সকলে । 

লবে মাড় কোল হতে আপনার বলে 
রক্ষ নরনাথ বলি কাদিবে রমণী । 

কেমনে সদনে রবে শুনি সেই ধ্বনি £॥ 

আনির।কুরঙ্গ যবে আশ্রিত। লতারে ! 
বিটপীর অঙ্গ টৈতে রঙ্গে অপহারে | 
তরুরাঁজ তাঁর ছুঃখে হইয়া কাতর । 
শিহরে অন্তরে, দেখ সপঙ্গে কলেরর * 

আশ্রয় পাঁদপরূপ তুমি হো'ভুপতি। 
প্রজাপুপ্রে ধরে হতাম) ব্রততী যেষতি ॥ 
ছিত্ডিবে সে সবে ষবে। তব চরগণে । 
অচল অচল সম, পহিবে কেমনে ১ 0 
তাই বলি, মহাবল, ছাড় ছার'মতি। 
শিশু নাশি কেন স্বীয় করিবে ছুর্গতি ১। 
ধন্মের নয়নে বারি বরয়ে ঘখন। 
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আস্য তুলি বিশ্বনাপ করেন দর্শন ॥ 
ধর্মরূপী শিশু কুলে, যে কালে নিধম। 
করিবে; আজ্ঞায় তব, আজ্ঞাবাহগণ্ | 

নিরীহ নয়নে নীর, না পারি সহিতে ! 

দপশিবে ঈশ্বর রিশ) আসিয়া মহাছে ॥ 
দহিবে তোমারে সহ, মধুর নগর । . 
(মরে গ্রজাপুগীঃ পাপী হোলে নরেশ্বর ) ! 

যথ। শুপ্ষ ভ্রম শিরে লাগি দাবানল। 

দহাঁম জারন ব্যহ, কানন সকল | 

বধি বদুদেব, দেব, সত কত জন । 

দষি ত্র'করেছ, দেখ, ভুজ এ আপন-॥ 
পুনরপি হেন কর্ম না কর রাজন্। 

বারম্বার পঙ্কে পদ, কারোনা অপি ॥ 
এক নামী চক্ষে বারি দেখা নাহি যায়। 

কাদিবে মথুরাপুরী, সবে প্রাণে, রায় ১। 

আপনি অবনী দেবা, ভাসাবে বদন । 
করিবে প্রনূরা যবে অশ্রু বিমর্জন ॥ 

ক্ষান্ত নাথ হেন কর্ম ন। কর কষ্খন। 

সছুপায়ে শত্রু শ্ীয় করহ নিধন ॥ 

ব্যালগ্রাহী-মন্্রবল. রহে যতক্ষণ! 

মহোরগ মাথ] নাহি করে উত্তোলন | 

কিন্তু মন্ত্রবল গতে-তুলি স্বীয় শিরঃ। 
প্ুনরপি জিহ্বা! অহি করয়ে বাহির ॥ 
যতদ্ষণ পাত্রবর ধলিল বচন! 
হেট তুণ্চে নরমণি করিল আবণ ॥ 
'্ববচন সাঙ্গ করি সির বসিল। 
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আ'স্য তুলি নরনাথ উত্তর দানিল | 
“ করীরাঁজ অরি ভয়ে পলায় যখন। 

আঁগু পিছে কভু পশু ফিরায় নয়ন ১0 
নলিনী সহিত কত তরু সুকুমার 
বিষম পদের ভরে হয় ত সংহার | 
আপন অরাতি হাতে পাইতে নিষ্কৃতি ! 
তেকারণ কম্ম হেন, করিব সম্পৃতি ॥ 

ইথে বাঁধ!, বুধ, মোরে দিও না কখন! 
বন্ধিতে পশুরে বধি, কল্যাণ কাঁরণ | 
আপন মঙ্গল জন্য মারিব বৈরীরে 1 
বিপদ দ্বাপন তুষ্ট হবে সে রুধিরে! 
বিশ্ষেতঃ রাজনীতি আছে চিরকাল: । 

পর প্রাণ নাশি, কাটি আপন জঁগাল | 
আসিয়' বিপক্ষ পক্ষ ঘেরিলে নগর । 

রাজে)র রক্ষণ হেতু, যোঝে যোদ্ধাবর 1. 
অরাতি আক্রোঁশে। অর্পি জীবন সেনার। 

সুখে সন্মে বদি,সাধি শিব আপনার ॥ 
আর দেখ মিত্রবর কক্টিয়! বিচার ! 
( স্বভাব কাণ্ডেতে ইহা হইছে গুচার )) 
তটিনা তরঙ্কে ঘষে, ধরিয়া" পর । 
চর্ণিতে তাহারে, তীরে করম ক্ষেপণ 0 7. 
শ্যামাঙ্গিনী লতা কত'হারায় জীবন 1 
একেরে মারিতে অঃরহইছে নিধন 
সেই হেতু শক্ত স্বীর; করিতে সংস্থার । 
নাপিন নির্দোষী শিশু কুলে, সঙ্ষে তার |. :.. 
একবার, মিত্র, তবরক্ষিণ বছল |; 



৪৪০---৪২৫ তৃতীয় সর্গ। ও 

বধিতে টৈরীরে এবে না কর বারণ ॥ ৮. 

এতেক কহিয়ানৃপ নীরব হইল। 

সভাঁতলে ছুম্ুতিত্ন নির্ঘেষ ঘোষিল 1 
শুনিয় শ্বসন স্বন, ভীষণ তরঙ্গ। 

ছোটে ঘথ। দ্রতবেগে, করি নানা রঙ্গ ॥ 

ওঠে দৌবারিক বৃন্দ ছুন্দ্ুতি আরবে । 
আসি ত্বরা নূপ আগে নমিতেছে সবে ॥ 
নিরখি নৃপতি মবে কহিছে তখন । 
সাবধানে বলি সবে, করহ আবণ ॥ 

গুণ দানবী পাশে যাহ একবার! 

সত্বর ভেটিবে মোরে, সহিত তাহার ॥ 

 চলিল দ্বারিক ব্রজ্জ, ভূপতি আজ্ছায় । 
গাধিতে শ্রভুর কাঁষ, নগরেতে ধায় ॥ 

পুতন। নিবাঁমে যায়ে, প্রবেশে সকলে । 

নরশ সন্দেশ শুনি, দানবীত চলে ॥ 

আসি দেখাদিল ভীমা মভাঁর ভিতর! 

চমদ্কাঁর মানে মনে, সচিব নিকর ॥ 

হপ্িত বরণা ধনী, ভাম কলেবর। 

ঝোলে পীন কুনদ্ধয় হৃদয় উপর | 

নল রবিসম কিবা সাজে দুলষন | 

ওশ্ত ললাট চাট, বিকট বদন ॥ 
মুক্তকেশ্পী মুখে যথা রক্ত ভয়ঙ্কর । 
গলিত শোণিত ধারে শোভতিছে অধর । 

খরিয়া পড়িছে ক্রুঘে উরস উপর 
*জবা মাঁদে সাজে যেন বু ভয়ঙ্কর । 

অমতাজে বেলে যথ। অন্বর প্রদেশে । 
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আঁবরিছে পৃষ্ঠতাগ, যুক শির$ কেশে। 
নমিয়া তপতি পদে, তৈরবী কহিছে। 

প্রতিস্বন শৈল পাঁশে যেন হুঙ্কারিছে | 
* কি কারণ হে রাজন্ ডাকিলে দাঁসীরে ॥ 

ফেলিব বদন ভ্দে, কার তুগড ছিড়ে ॥ 
দশন আঘাতে প্রাণ দণ্ডিব কাহান্র। 

কীঁদাব নগরী কোঙ্জ করি ছার খার। 
না পায় রুধির বভ দিন, এ জটর! 

স্বলিছে ক্ষুধাগি, ষেন বাঁড়ব প্রখর ॥ 

নজানি কি ভাগে), তব আঁঙ্ছাজে ফলিবে। 

পার্থিবের হিতে দাসী সতত রহিবে 1 £ 
উত্তরে মখুরানাথ এতেক বচনে। 

শুনিয়! দানবী বাণী, হ্রধিত মনে ॥ 

£ জন্মিয়াছে বৈরী মম শুন সমাচার । 
ন।জানি নিবাসে কোথা, সেই দ্ধরাঁচার। 
নাশিতে তাহারে মোয়ে হইল উচিত। 
দিয়াছে সচিব প্রিয় বিধান বিহিত! 
কল্যাবধি আগু পিছে গুণি দশ দিন। 
( ন। কর বিচার বলা, কিন্বা বলহীন )॥ 

মধ্যে 'ত ঘুত ভবে হুইল সম্ভব । 

হইয়া নিদয় হুদে, বিনাশহ সব 1” 
এ হেন বচন যবে বলিল নৃমণি। 

খস্তাসম দক্তে হাসে দানবী অমনি ॥ 
শ্বাশান ভুমেতে যখ। পিশাঁচী নিকর | 
হিহি হিহি ঘোর রবে বিস্তারে অধর ॥ 

ছিট্কিয়। পত্ভিল গজ ছিট। সত ভূমে। 



শাক্তর সদনে ঘথ। নবমীর ধুষে ॥ 
মমিয়া নরেজ্ে পুনঃ লইল বিদায় । 

কৎসারি মারিতে ভীমা নগরেতে ধায় ॥ 
ব্যাধিনী বধিতে যথ। শাবক কুরঙ্গ। 
শশব্যন্তে ধায় বনে করি নানা রঙ্গ 1 

প্রচ্ছন্ন ভাবেতে ভীমা করিছে ভ্র্ণ | 

বাঘিণী ভীষণ যথা হরিণ কান্ণ ॥ 
নাশ্িছে কতেক শিশু কে করে গঞন। 

শিলাপে এরসৃতি, বাপ বিনর্জেজ নয়ন ॥ 

যণা বনমাঁনে লতা করয়ে রোদন ! 

অশ্র্ূপ, রসবিন্দু, করি বিসর্জন ॥ 
যবে ছুই আসি তার প্রসূন স্তন । 
তুরিয়?, ধনীরে, দে, করয়ে দাহন | 
কনক প্রদীপে যথা শিখা সুশোভন [. 
ভামিনী ভালেতে ভাতে, সিচ্দর চিক্ষণ ॥ 
বিষাদে কক্কণ মানে হানিতে রমণী | 

মুচিয়! ফেলিছে দেখি ছে চিত্র অমনি ॥ 

হায় রে সে দীপ, ধলী, সে শিখা বিহনে 11 
নিবাইল এবে, শৌক-এ্রবল-পবনে | 
কঠিন দ্রমের অঙ্গে হানিয়ণ কুচার 1 
কাটরিয়া, ব্যথা রক্ষে, দেয় বারন্বায় ॥ 
তেমতি যুবতী কত'বক্ষের উপর । 
হাহা করি পুনঃ গুনঃ আঘাতিছে কর ॥ 
বনুমতী সতী বক্ষে করিয়া শয়ন । 
তাপে কেহ অঙ্গ ভার, ভাপেতে আপদ ॥ 

আলুথালু কেশ গশ্দি লোটারুধরণী । 
ৃ ০ 
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ফণিনী ব্যাকুল! যেন হারা হয়ে মণি! 
মিশান্তে আকুল চিত্তে, কাদি কত ধনী । 
কাঁদায় কানন দুর; শোয়ে সে ধ্বনি 1 

সদন বাহিরে বসি কাদে কোন নংরী। 
রষ্টিধার সম চক্ষে ঝরে বাসস বারি । 
ফিরাইলে অশ্পুর্ণ আখি কোন ভাগে । 

বিশ্তীর্ণ অরুণ অংশু আসি ভাঁয় লাগে॥ 
তপন তাপিনী তাপে তাপিত হইয়া? 
সুচাইতে বাসপ, আসে কর বাঁড়াইস্স! ॥ 
প্রদোষে প্রমদাকুল করে হাহাকার । 

শুনিয়া রজনী ধনী বর্ষে মেত্রধার ॥ 
নিশীণ নারীর দ্বঃখে, হইয়া নীরব ! 
তাঁপিচ্ছ অন্তরে ধীরে শোমে আর্তনব ॥ 
কি দিন যামিনাঁ, এই মতে যোষাগণ % 
কাদিল, হইয়া হারা হৃদক় ধতন ॥ 
নয়ন সলিল ভুমে হইছে পভিত । 

কাঁছিছে অবনী দেবা, রমণী সহিত ॥ 

ডোবায়ে মথুরা! পুরী? শোকের যাগরে । 
গোঁকুলে দানবা দুস্টা, চলে অন্তঃপরে 1 

যথ। মৃগে মারি ব্যাঘী, গহ্বর ভিতর । 
আসে, নাহি জানি যথা হে কাকোদর ! 

ঘোর মায়াবিনী ধলী জানে মায়া কত । 

হুইল মোহিনী, করি-স্্ীয় দাত ॥ 
ভাতি দশদিশ, ক্লিধ! রম্য ইরঙ্মদ | 
বাহিরিল শুনো, তঃজি অমিত জলদ' ॥ 
»সানে মার্জিত তনু হ্বতি দুশোভদ । 
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আস্য দেখি সৌদানিনী ছাক্ডিল গগণ ॥ 

নসিল আমন লয়ে আনন উপর । 

হাসিলে পশিছে সদ, অধর ভিত ॥ 

ভুকুলে আরত দেহ আকুল সষাঁরে। 
বাঁলাকের কর যথা নব তরু শিরে ॥ .. 
দুলিছে পৃষ্ঠেতে বেণী সুতৈলে বাসিত! 
ব্রহদ্দীপশিখামধ্যে, শলিভা অসিত ॥ 
হৃদয়ে করিতে বাস, ব্যক্ত স্মারণ।. 

সঘন্দে উড়ায় আসি, স্তন আবরণ ॥ 

নিতন্বের ভার, ভুমে টানে ভামিনীরে ॥ 
হেলিয়। ছুলিয়? ধনী; চলিয়াছে ধারে ॥ 
ভূষণ শাগ্রিতে, মরি হইয়া মোহিত ! 
ধীরে পদধ্ননি চলে রমণী সহিত ॥ 
দহিছে সে কুচ) বগ্পু দুরস্ত ছ্যমনি। 

দেখিয়। কামিনী সঙ্গ নিল ছায়া? ধনী ॥ 
ধরেছে করেতে এক কনক কমল । 

রবিরে দেখাতে বিভা করে ঝলমল ॥ 

কেমন সাজিল অঙ্গ করিতে দর্শন । 
সরসীতে মনোরম৭ করিল গমন ॥ 
তীরেতে যাইয়ে ত্বরা দাড়াল রমণী । 
খ্বচ্ছ জলে অবয়ব পড়িল অমনি 1 
তটে পায়ে জল দেবা ত্যজি নিজ স্বান। 

হেরিতে সে রূপ যেন:করেন'উত্থান 1. 
অস্তরে তাবিয়া লাজ দরাল সপ্টল। 
ত্বরা সরসীর হদে ঘায়, ত্যজি কুল ॥ 
ত্যজিয়। কমল দল, সধুপ নিকর। 
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গুগ্রে অধরে আসি, বসিল সত্বর । 

ভুঙ্গনাল সঞ্চালন করিছে ভামিনী । 
তবু তাহারে, দুষ্ট করে শ্াাগলিনী ॥ 

কুপ্চীরগামিনী ধনী পশি কুগ্ীবলে । 
আচল পুরিয়! ফুল, তুলিল' যনে ॥ 
গাথিয়া কুসুম হার হৃদয়ে ধরিল । 
ফুলবাণ ফুল মাঝে গোপমে রহিল ॥ 
মোহিত হইয়া কত মহীরুহ গথ 

বাহু নাড়ি ছায়া তলে ডাঁকিল সঘন ॥ 
ভাঁবি কোন দেবী বুঝি বনেতে পশিল 1 

মঙ্গল সূচক ধ্বনি করিল কেংকিল ॥ 
বারণে চলন শিক্ষা প্রদানি কামিনী । 

চলিল সুখীরে' ফিরে মন্থর গাঘিনী ॥ 
সশ্বাখে ধনীরে হেরি, হৈমলভা কত 
ফুল ফেলি পুজা ছলে, হইল প্রণভ ॥. 
বোঁধ হয় যণ। ধনী অর্পিছে চক্রণ। 
আচঢন্বিতে ক্ষোটে তথা প্রসূন শোভন ॥ 
মলিন তারকাগণ, গগণে ঘেমতি 1 

আমি যবে বসে তাহে পুর্ণ নিশাপতি ? 
কাননে কুসুম কুল, কামিমীরে হেরি। 
বিরস আলোতে সরি, দবকষাইল ঘেয়ি 
মুঢরে বরিছে ঝা) আহ সর কারে । 
ধলীরে সকাশে বেসে য়াহান কষে | 
কপেোতি, কপোতি আঙ্চ হম কুজায় 1 
(ভারি হদে, বুদ্ধি মর ঠাপ স্বায়) $ 

গ্রণযিনী সুখে দুখ কারি আঙ্ণি& 
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এনণে প্রেমের কণণ করায় শবণ ॥ 

উল্লাসে বিহগ কত আকাশে উড়িল। 

অধর মধুর শ্বব অমনি বিল ॥ 

রঙ্গ করি কুসঙ্গিণী রঙজেতে ছুঁটিল। 
কহিতে কাননে, কোন্ ছেখী আবিিল ! 
খন গঞ্জন ভে, আবাস ত)দ্িল* 

যে কালে কাশিনা বক্ষ তলে ঘনাইল॥ 

ভ্রমিষ্ঠে দ্রযিনে দৃতী চলিল সত্ব । 
ক্রমে যায়ে পশে সুখ গোল ভিতর ॥ 

ফণিনা মণির শোভা দেখায়ে যেমন । 

ভোলায় গ্ৃহীরে, নিজে করিতে যতন ॥ 

কপট.বেশিনী, সবে ভূলায়ে স্বরূপ 

গহে পশি, শিশু কুলে, খিনাশিছে চুপে ॥ 

কাকোলাক্ কুচ মুখে করিয়। অপণি। 

মাত! কোলে রাখি সুতে করিছে গমন ॥ 

যথ। যবে জলনিধি হইলে মন্তন। 

দ্বন্দ্িল অসুনামর অমায়। কারণ ॥ 
হম ীকেশ রুচাবেশে মোহিয়া সবার়ে। 

অ।পনি লইলকাঁকে স্ুুধার আধাগে ॥ 
মেহৃহিয়া প্রসূতি লবে সৌন্দর্য) আপন। 
করিছে দানবা স্্ীয় কাধ্য সমাপন | 

অকুলে গোকুল পড়ি কাদে নিরন্তর । 
কাদিল হায়রে, যথা, মধুর। নগর ॥ | 

ইতি শ্রীকংসবিনাশকাঁবে। পুভনারা ফোহিনী- 
বেশধারাণো নাম তৃতীয়ঃ সর্গহ | 

কপির | শরিক - পপ 
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চতুখ সর্গ। 

জয় দেব পদ্মযোনি' কবিতা আকর । 

বেদগীত যারি চারি সুখে নিরস্ত্র ॥ 
জয় বাজমাকি, যিনি কবির প্রধান। 

বাণী বরপ্ুত্র বাণাঁ, অমায়। সমান ॥ 
জয় দ্বিজ ববৈপাঁযন, সত্যবতা সত ॥ 
জয়, জয়দেব ভব বন্দিপদ পুত ॥ 

ভর্ভহরি ভবভুতি ভারতালক্কাশ? 
ভ/হ্র্য শ্রীকণ্ঘকবি, কি ক্হিব আর ॥ 
যে পথ উজ্দ্বলি সবে, করি বিচরণ । 
ববাযর মহন্ত ভবে? করিলে জাপন ॥ 

(সে পথে পশিতে পুনঃ করিল সাহস । 

কিসে সকলিবে আশ, ভাবিছে মানস॥ 

ত€লয়। ম্কাহন ফুল কাব্য উপবনে। 
অঞ্টলি আপতে চাহি ভারতা চরণে ॥ 
কিন্ত কোথ। পাব ফুল তোমরা নাদিলে। 

গাশিব কেমনে হার আগে নাশিখিলে ॥ 
কুপা করি দেহ দাসে কুসুম, নকালে £ 

নারি ভুলিবারে গুল আপনাব্র বলে ॥ 

শিখাও গ।থিতে সালা, বাক্য গ্লুম্প লয়ে । 
সাঁজাইনে ভাঁধ। অঙ্গ সেই দাদচয়ে ॥ 

যেদিকে বাহিনী ছলে সেদিকে কখন। 
পথিক নাহিত ভাবে, অভাব জীবন ॥ - 

যেমার্গে তোমর) সুখ করিলে রবণ। 
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অবশ্য করিব তথা, পীৃ প্রাপণ | 
কিন্তু ভাগ্য দোষে তাত নাহি হযদিমিলে। 

ভোগ্য ফল রহে ডুবি ভবিব্য সলিলে॥ 

লভিব অনর্ণিন্য এস৮ইণে নাহি আন ] 
পীঘষ না পেয়ে, হবে শীরে আুস্থ প্রাণ | 
যথা মুক্ত! আশে করি, শুল্তি সন্ধান । 

মীন লয়ে জালজীবী, করয়ে প্রস্থান ॥ 
দেখিয়া রক্তিম? মূর্তি পুর্ববাশার ছার । 

অন্তহিতি টৈলে ভয়ে, ধুসর আধার ॥ 
নাগর চলিল দেখি বদন ভিতিয়ী। 

কুমুদিনী ধনী, নীরে ব্যাকুল! কীদিয়] ! 
নারীর আঁননে বারি) হেরি অলক্ষণ। 
মুচাইয়ে দেন ধীরে, পীর মমীরণ ॥. 
নলিনা নবীন বেশে, নারকেরি আশে । 

মরসে সরসে ভাসে, হামিয়। উদ্ধসে ॥ 

কুহু কুক রবে পিক পিকী সাঙ্কারিছে। 

কাঁমিনা কুয়দ সম, বিষগ্রী হইছে। 

আকল কুন্তল বিনে কবরী বন্ধন । 

কুচবুগ দরে টানি; ফেলেছে বসন ॥ 
রঙ্গণ কলিকা সম, শিরে রস্য রেখা! 
আছিল, সিন্দুর বিন্দু, বিনোদিয়। লেখ] 
এবে যেন তাতি দল বিকচ হইল। 

তেমতি সীমস্ত শেষে, সিন্দুর শোন্সিল। 

সলিলে পড়িলে পুষ্প বিবর্ণ অমনি । 
রুচির কপোঁল, কান্তি, হয়েছে তেমনি | 
শয্য। ভাজি শিশুকুল আকুল ধায়), 
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করে চোক মুচি, কাঁদি এসৃপাশৈ ধায় ॥ 
নুস্বনে বিহক্গগণে? করি কুট গাঁন। 
উঠি, ক্ষুধা দুরিবারে, করিছে প্রস্থনি ॥ 
সুস্তভাবে ছিল মব তরুলতাগণ । 
জাগায় ধরিয়। অঙ্গ সুধীরে, পৰন ॥ 

হৈম সিংহাঁসনে বৈছে কংসনপমণি। 
হাটক মুকুট মাথে, ফণীশিরে মণি। 
রহনে মন্রিত তন্তু কয়ে ঝলমল । 

রবি ক? জালে যথা সরগী বিমল | 
দুন্বনে বহিছে বায় খুরতি সহিত । 

কাকলা লহরী আঁ, পশে সভা ভিত ॥ 
বিমোহিয়। হিয়া) ফিবা বাজছে নৌব্ত। 
প্রতাষ সর গীতে, বৈতালিক রত ॥ 
সুধারে সুবর্ণ পাখ। নাড়িছে কি্কর। 
উদ্দায় হৈমন পক্ষ হৈষ পক্ষীবর | 
ধরিয়। ঘতনে কেহ; চাঁমর শোডন। 

বায়ু অঙ্গে নিদ্ধ বায়, করিছে সেবন ॥ 
বিস্তৃত বিটপী তলে মৃথেজ্জর যেমভি। 
স্ব্ণছত্র নিয়ে বসি রে নরপতি | 
সাগর সলিলে যথা, রঙ্গিণ তপঙ্গে 1 

অহর্নিশি ঘাঁতায়াত করে নানা রঙে ॥ 
আসে যায় লোক ব্যুহ' সভার ভিতর । 

স্বনিতেছে মধুচক্রে সরঘধা নিকর | 

এ হেন সময় আমি ঁভত একজন। 
নমিয়। নরেন্দ্র পঙ্গে কয়ে নিবেদন | 

“ অশ্ঠীব আশ্চরধ্য চিতে মামিধে রাজিন্ । 
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পদে লতা লাগি, মগ ছাড়িল জীবন ॥ 
পোড়েছে পুভন। ভীষা বৃন্দাবন মাজ | 

নগরে আদিয়। চর, দিল বার্তী আজ | 
কে তারে নিধন কৈল নিশ্চয় না হয়। 

স্বীয় মনোধ্ত বাক সত লোক কয় | 
যথা দাসী নিশিগতে, প্রভুর সদনে ! 
আসিয়া, দেখিলে ভারে, যত নিদ্রাসনে ॥ 

নানা মত নান! কথ কে গ্ুরজনে ! 

সক্লেতে ব্যগ্রটিতে।; সত্য অন্বেষণে ॥ 

অধিকন্ত ভূত্যে যদি ন। কর প্রতায়। 

বাহিরিয়া একবার দেখ মহাশয় ॥ 

গ্ধিনী শকুনী কত, কালিন্দী ওপারে 1 
উল্লাসে উড়িছে শূন্যে কাতারে কাতারে 1৮ 

অ!চন্বিতে আধারিয়? উজ্জ্বল আন্বর । 

উচঠিলে ভৈরবাকৃতি ভাম বারিধর | 
ক্ষেত্র মাঝে কৃষিদল, ভুলিয়া বদন । 

আশ্চঞধো উর্দেতে যথা করে নিরীক্ষণ ॥ 
দ্বতের মুখেতে শুনি এতেক বচন! 

তার মুখে চাহে নৃপ, ফিরাঞজে আনন ॥ 
'্কতক্ষণে সবিশ্বায়ে কহেন ভূপতি। 

“ কোথায় পাইলি হেন অস্কত ভারতী ॥ 

কে.নাশিল পৃতনারে সুভ বিমাশিনী। 
তৃণ শিরোনীরে লাগি দিমিল হ্লাদিনী ১॥ 
কে.হেন আছয়ে বীর গোকুল নগরে ! 
আমি নাহি জানি, নষ্ট দানবীরে করে॥ 
নিরীহ নিবহ গোঁপ লয়ে নন্দরীজ । 

| ১৯ 
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 বিন। ঘন্দে জানি বাঁস করে ব্রজ মাজ॥ 
মন্থন লগুড় বিনে, নাহি শস্ত্ব ঘরে। 

(কমল আঘাতে কোথা।, ক্ধরী প্রাণে মরে ) ॥ 

এ হেন গভীর মায়! ন। পারি বুঝিতে । 
উচিত হইছে এর তদন্ত জানিতে | ৮ 

এতেক কহিয়। ভুপ ত্যজিয়া আসন £ 

সভার বাহিরে আমে, সঙ্গে সভ্যগণ ॥ 

দেখিল সুদুরে শুন্যে যয়ণ। ও পারে! 

গ্রধিনী শকুনা কত উদ়্িছে কাতারে ॥ 
কেহ নামে কেহ উষ্কে করে বিচরণ। 
অন্বরে উড্ভয়ে “কহ করি আম্ফালন ! 

রহি জন সমাকীর্ণ নগ্বর বাহির । 
শুনি যথা"ম্বন এক অতি সুগভীর | 
শ্বমন সহিত কিবা সে রূপ নিস্বন।. 

পশিল আসিয়! চুপে পার্থিব শ্রবণ ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে বোধ হৈছে হাকে শিবাকুল । 
(শ্মশান ভূমেতে যথা) ক্ষুধায় আকুল । 

প্'€পছে সে রব মহ শ্বানর আরব। 

শন পায়ে সবে যেন করিছে উৎ্নব ॥ 

অবিষ্ময়ে আসি প্রনঃ বলিয়। সভায় । 

সন্তাসিয়! পাত্র মিত্রে কহিছেন রায় ॥ 

“ শৈল শৃঙ্গ হল চূর্ণ ঘোর দমীরণে ? 
পাত্য করি মানি আখি প্রমণি বিহনে ॥ 
নলিনী নালেতে বন্ধ হইয়া বারণ। 
ত্যজিল জীবন, কথা না মানি কখন ॥. 
গোকুলে দানরী-ভীম্কা হেরিল মরণ। 
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'বিম্ময় উদয় চিত্তে, করিয়। শ্রবণ | 

অথবা বিধির লীলা বোধাগম্য নরে ? 
হর্য্যম্ষ হইছে হত, ক্ষুপ্র জীবকরে । 
নরামর ত্রাস রাজা লঙ্কার ঈশ্বর | 

সমূলে মারিল খায়ে ক্ষুদ্র নব শবঃ | 
ভীষণ বিটপোৌ বক্ষঃ, কীট বিদণরণ। 
কাটিয়। করিছে দেখ, অন্ত দর্শন ॥ 

এই রূপ কহি ভূপ নীরব হইল । 

মন্ত্রী এক নৃপ মুখ চাহি আরস্তিল॥ 

“ বন মাঝে বিহারিতে গমন করিয়া! । 

দেখিলে বিশাল শালে। ভূতলে পড়িয়। | 
অবশ্য হইবে জ্বান পবন আপনি? 

উপাঁড়ি আগমে, ভীম বিদাধে ধরণা ॥ 
যে কালে গোকুলে; ভীম] হইল নিধন । 
আছে তথ। ভীম কোন, হেন লয় মনও | 

সংগোপনে শত্রু তব করিছে নিবাস। 
হেন ডুর্জয়ারে েই করিল বিনাশ | 

তোমার অনিষ্ট দুষ্ট করিছে মনন ) 

ভুজগ বিবর মধ্যে রহিয়। ধেমন | 
*নাণহবে সামান্য সেই অরাতি ফুজিয়। 
দেখ পথ মাহে পাপী হরা নট হয় ॥ * 

শুনি মচিবের বাণী উত্তরে ভূপতি। 
ভাবিয়া! বিষয় তাঁধী ভাবান্বিত' অন্তি ॥ 

“ কে হেন ভীষণ আছে বন্দাবন মাধ! 
গোপনে করিল হাক, অন্ত এ কাষ। 
কোথা পাব দেখ। তর কলি কি উপাঙ্জ। 
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সন্ধানিত্তে সিংহে বনে লাঠাইধ কাঁয়। 
হেন দানবীরে, দুষ্ট বধিল ধে কালে। 
প্রেবিন কাহারে আর নিমন্ত্রিতে কালে ॥ 
বিশেষতঃ বিববে থাকিলে বিষধর । 

তাহারে বিনাশ করা 'অতীব দুক্ষর | 
কেমন এমন অরি বুঝিতে না পারি। 
সম্মখে পাইলে দেখা মরি কিন্বা। মাহি &. 

শুন্যেতে বর্ষা কন্যা কহিল, ষে বাণী | 
বুঝিব! হউবে সত্য ইথে অনুমানি ॥ 
নতবব। অ'মার দুতী দাঁনবা ভীম!বে ॥ 
অকারণে কেন সেবা গোপনে দংহারে ॥ 
অলক্ষিতে কাঁট যখা প্রবেশি উদরে। 

শখ। সব পাশি ঞমে নাশে তরুবরে॥ 

তেমতি আমারে বিপু কবিয়। দুবল। 
বুঝি বা নাশিবে শেষে, সহিত ব্বদল ॥ 

অমল কমল সম, শিশু অগণন । 

প্রন্ব হৃদয় হৈতে করিয়া হরণ 1, 
বিনা দোষে কাল গ্রাসে করিনু ক্ষেপণ ॥ 
অবলা মহিল। বক্ষ করি বিদারণ । 

অপীর। মথুরাপুরে করিয়া, এখন | 
নয়ন সলিল ভারা করে বিসজ্জন ॥ 

অকারণে অগ্ধকারে করিল বন্ধন । 
দেবকা ছুঃখিনী সহ গেককীরমণ | 

এই রূপে মনোুঠকে ভূপাধ কহিলা। 
তমাত্য তাহার আসা চাহি জারম্তিল 

“এ বিষাদ তোঙাক্য নদ সাজে নরমণি ॥ 
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ভূকস্পনে নাড়ে শিরঃ দেখ, শেষ ফনী 7 
চাদেরে আসিয়া ব্রান্ত গ্রাম বদি করে! 

বিষগ্। লম্গপ। মাতা লান বেশ ধরে ॥ 

হারায়ে একটী মাত্র সরজ শোভন । 
সরসী, মলিন" কিন্তু, হয কি বখন 2॥ 

ভূবন বখ্ব্যাভ খ্যাতি ভব হে রাজন্্। 

হারায়ে তন এক; হইবে এমন 2 ॥ 

বিশেষ তু৪, হেরে যোদ্ধা হত এক বাণ । 
গ্লুনঃ কি তুণীরে কব, না করে দান ॥ 

তূণাবর্ত বঙ্স বক আখি, সুর ষত | 
অনিবাধ্য অন্ন তব ধ্বংসে অবিরত ॥ 
কর নিজ কাধ্যে রত অসুব নিকরে। 
পার্থিব প্রসাদ যার। উপচে বানি ঘরে ॥ ? 

বোবায়ে পাখিরে এই কপে পাতবর 

লরেশহর জলা চাঙে' বহে আজে ॥ 

এহেন সময় শুনি ওঠে আচন্ছিতে। 

গভীর বোদন নাছ ভার চৌিতে ॥ 

পরভ্তপ1 নাঁম তার পুত” জননী । 

সেল্বন সহিত ধনী আইল খনি ॥ 
ধনাবততী আদযাশক্কি যথ। তয়ঙ্করা £ 
তেমতি দানব বন্ধ হেন জ্ঞান করি ॥ 
শিশিরে আধত ভাম দার হিমান্বরে। 

শুভ্রবর্ণ বাস এক শোভে কলেবরে॥ 

তরুর কোটর়ে রাখি শাবক "আপন ) 

'আহারাধে করি অন্য অরণ্যে গমন & 

বিলাসে আসিস? পুলও হেরি শুন্য নীড় । 
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বিলা! পে প বিহলী, বনে করিয়া বীর, 1 
কাতর! দন্বজ জায়? কুমারীর শোকে । 
হাহাকারে মভী পোরে। হানে কর বুকে । 

আবণে দলিল ধারা ফাল জলধরে ॥ 

ভীষণ নয়নে ঘন বাস্পাসার ঝরে ॥ 

শোক বাড়ে আলু থাল, কেশপাশ শিরে। 

ছিন্ন ভিন্ন দ্রম অঙ্গ ধেমতি লমীরে ॥ 
বেগবভী আোতন্বভী বাড়ায় শরীর 1 

নিরখি সকাঁশে সিন্ধু নার সুগভীর | 

নরেন্দ্র নিকট আদি দানিব রমণী | 

এককালে শোক জল উলে অমনি ॥ 

কত ক্ষণে দৈত]ামাত1 কহিতে লাগিল । 

সভাঁসদ সভামাঝে হদে চমকিল ॥ 

“ যতনে ফেমতি শিরোমণি সুশোভিনী। 
(ববরে রাখিয়া বনে বিচরে ফণিনী॥ 

ভ্বমণি, দুঃখিনী আমি? রাখি তব ঠাই! 

ববচ্ছন্দে আপন মদ্মে থাকি হে গোসাই ॥ 

কোথায় সে ধন মম দেহ হে রাজন্। 
মণি বিনে কণী প্রাণে না কীচে কখন 1৮ 

নীরবে রহিয়! কতক্ষণ নরপত্তি 1 

শোঁকে অধোমুখে কহে, দানবার প্রতি ॥ 

« বিদরে হৃদয় দুঃখে, শুনি শোক ধ্বনি 1 
গ্ান্ত হও মোঁচ তাশ্রুঃ, অসুর রমণি ॥ 
বিখির বিপাকে দেখ) সহি এ যাতনা & 
মন্রবলে কালব্যাল নাহি তোলে ফণা 1 
নহিলে মরিত কর কুমারী তোখার'॥ 
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খণ্ডাধর উঠ্নচণ্ড, আঁকার.খাহাঁর ॥ 
বিচরে বাঘিনী যবে গভীর কাননে । 
দংশে যদি অহি ভারে? রতিয়া গোপিনে ॥ 

পারে কি শা দর ল প্রয়। মারিতে ভাহারে 2। 

আধারে সারিলে অন জানিতে কে পারে ॥ 

 গোকুল মাঝেতে চুপে রহি অরি মম। 
পাকে ফেলি পুতনারে। বধিল অধম্ ॥ 

জেনেছি নিশ্চয় ছুট যেখানে নিবাসে। 

সচেস্ট হইব এবে, তাহার বিনাশে | 

ভিষক? রোগের করি স্থির নিজপণ | 

পারে করিবারে পরে ভেষজ অপ 

পরিহর গত তাপ হত পুজ্বী তরে। 
চির দিন অবনীতে রঙে কোন নর ১॥ 

ছায়। যপ। পাছে পাছে করছে জমণ 

প্রাণীর পশ্চাতে সদ। ফিরিছে শমন | 
সবারি সকাশে ক্রমে ঘুলায়ে আমসিছে। 

রোগাদি সাহাযষে) কারে অশে বিনাশিছে ॥ 

€ আশঙ্ক। করিলে কালে? ত্বরিত মরণ । 

ভীরু জনে ব্যাঘ শীষ করয়ে ধারণ ) ॥ 
কন্যা জন্য আজি তুমি করিছ রোদন। 
তব মরণাঁন্তে তব; কাদিবে স্বজন | 7. 

উত্তর করিল তবে 'দানবকামিনী। 

পরন্তপা, ম্মরি কোথা প্রাণের নন্দিনী ॥ 
« জন্মিলে মরণ, এত, বিধির বিধান । 

পতন হইবে কালে, করিলে নির্মাণ ॥ 
উদযনে অগম বদ্ধ ভাজিলে পরনে.) 
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নিরখি জনমে বল ছঃখ কার মনে ১॥ 
কিন্তু কেহ কটি যদি নব তরুবরে। 
লোটাইয়ে দেয় তারে, ধরণী উপরে! 
কার ন1 জনযে ক্ষোভ, করি দরশন 2॥ 

তেমতি জানিবে হৈলে অকাল মরণ | 
মানল পাদপে ফলে' ফল যেসকলা 

অকালে ছিড়িলে কালে, পড়ে বাশপ জল ॥ 

যথা বন মান তরু করয়ে রোদন । 

অনময়ে ফল তার করিলে হরণ ॥ 

অকালে কন্যারে কালে করিল গ্রহণ 

তাইসে করিছে চক্্ুঃ অশ্রু বিসজ্জন ॥ 

সন্থপি সে বেগ কিসে: বলহ রাজন্। 

এবাপার বিধি, বির্পি না ইক সজ্গন॥ 1 
বিশল্য হইছে শেল, মহাশক্তিধ্র। 
ঘুটিছে সুতীক্ষু, বাঁণ যাতন। ডুক্ষর ॥ 

পিল্ধ কল, ধক্ে মেইউহানে প্রহরণ । 

গৃদক্ষেতধে রহি বিল্কি ধাবজ্জীবন ॥” 
এতেক বিলাপি। ছুঃখে পুতন1 জননী 1 

বাহিরিল সত। হৈভে, কাদয়াঁ রমণী ॥ 
রুধমিল মথুরাপতি পরন্তপা! বাকে। 

আনিতে অসুর সবে দ্ূতগণে ভারে ॥ 

* বিকট শকট কেন্শী স্ব নরামুরে। . 

অঘ1 বকা বঙ্সাসুর আসুক, সত্বরে 1” 
এই রূপ কহি কৎসনৃপ-নীরবিল ! 

আনিতে অসুর সবে; দুতেরা ছুটিল॥ 
সুখে শুক্রশিষ্য সর নিবাস ধ্যান 1 
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সত্বর কিঙ্করগণ, চলে সেই খাঁনে ॥ 
দেখিছে বিকৃভি কাঙু। সদন ভিতর । 

শিহরে শোণিত যাহে' কম্পে কলেনর ॥. 
ছিন্ন নন কর কার শেোভিতেছে পরে | 

গলিত রুধিব ধার, ধরাতিলে ঝরে ॥ 

সদ্াঃসূ মুতে কেহ করিয়া ধারণ । 

দশন মেলিয়,প্বুখে কলিছে চর্কাণ | 

বুদ নিনাদ সহ, পড়িছে শোণিত। 
ছুষ্টদের হয় বাহে, শরীর চর্জিত ॥ 

ছাগ মেষ"ছেঁড়ে, কেহ ভীষণ মহিষে। 
রক্তক্রোতঃ শোষে কেহ চুমুকে হরিষে ॥ 

সুগভার আর্তম্বরে' প্ুর্িতেছে পুর 
হাসিছে অসুর, সুরা পানেতে পিবন ॥ 

তা ধিয়; ত! ধিয়। লাদে সপন্দে হিয়। কেছা। 

দন্ডতে বাম্পেক্টাপাইয়া অবনার দেহ ॥ 
জানাইল দত্ত চয়, ভূপ আজ্ঞা সবে । 

শুনিয়। দাননরুন্দ, মাতিল উত্সবে ॥ 
চলিল শকটামুর; চড়িয়া শকটে । 

পাইলে নিকটে চক্ত-নেমিতে চাপটে ॥ 

বায়কূপি তৃণাবর্ত* বায়বেগে ধায় । 
সম্মখ বত্টেতে যাহ পাইছে, উড়াঁয় ॥ 
আন্ফালিয়শ পক্ষদ্বয়, আকার ভীষণ ! 

বকাকার বকাসুর, করিছে গমন ॥ 
তুলি ফণ? ভয়ঙ্কর, গরজি সঘনে । 
ধাইতেছে অধাসুর, কেশী অশ্ব সনো। 
আর আর দৈত্য কত, ছুটিল সকলে 1 

৯২ 
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উচ্চভটর্থি সহ যথা ক্ষুপ্র বীচী চলে। 
এই রূপে. ঘোর রবে, অসুর নিকর । 

এক কালে পশে কংস-মভার ভিতর ॥ 

চমকিল চিত্তে ফত ছিল সভাজন। 
দেখি আচান্তে মেঘ, 'আবরে গগণ ॥ 

তুণাবন্ত বকাবেগে পশিল মখন। 
অমনি সভাঁয় ঘোর বহিল পবন ॥ 

কিঙ্কর চামর হাছে হৃদে শিহরিল। 
উপ্েতে বিতান রমা, উড়্িতে ল।শিল ॥ 

দুলিল তিন শিভু সহিত ঝালর । 
বিটপা শিরেদন ঘপা কম্পে বিধকর ॥ 

'রক্ষিতে না পারে করে, ছত্র, ছত্রপর। 
'শাখ। হন্তে পার্খাধর। কানে নয় খর! 

উড়িল উঞ্ধক কার, হাসে সতাগণ। 

কুদি অসি নিক্ষোসিল, দ্বারিক ভীধণ ॥ 
ননল্গরিতে বেগ সবে হি লরবর ॥ 

দিনত চাখি সবে কহিল সত্বর॥ 

“ জন্মেছে "গরাতি মম রন্দারণয মাজ 
ভারি ভাহাদে শাঘু। সাধ গষ কায । 

জিত আগর্ষে হিয়ে। স্মরি পুর্ধকখা । 

তনারে লাশি পাপী, দিল প্রাণে ব্যথা 
অগ্পস দিন হৈল ভবে জন্মে ছুরাছায় । 

ল| মরে কিসে দেখ পথ তার । 
ণতরুরে ন্ট অনাধাসে করি । 

রে বিটপী তাহি! ছৈলে, অমি ধরি | 
অধীর বাপ, তার কাধিক্স আনিক্স।। 
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সুস্থ কর, এই চাহি, গোকুলে যাইয় ॥ 
নৃপের মুখেতে শুনি বচন এতেক। 

ঘোর র্রিশে প্ুষি বলেদানব যতেক | । 

£ কে নাশিল দানবীরে ক হে গাঁজন্থ। 
এখনি যাইয়ে ভারে দেখাই শমন ॥ 

গুতনারে মারি বুঝি ভ্রগিছে উল্লাসে । 
নী জানি, এ গ্রে কাল রহে গ্রাস আশে ॥ 

কেমন সে শক্র তব, দেখিব যাইয়া! 
পুনঃ না ফিপ্লিব তার মস্তক লইয়া ॥ 

কত বল ধরে দুঙ্ট, দেখব নয়নে | 

আনিব মস্তক তার কাটিয়া দশনে। 

দূরিব তোমার তাঁপি, মারি সেই পাপে। 
নংডরি কাহারে মারে তোমার প্রতীপো। 

এই, মত দৈভ) যত, করিল উত্তর । 

কাহারে এ কাঁফে প্রেরি' ভাবে ভুপবর ॥ 
বিকট শকটামুর সম্ম,খে রহিছে। 

তাঁর মুখ ঢাহি তবে, ভপতি কহিছে 

তোমারে কায মাজে গুহে দৈভ্যব্প। 

মারিয়া অনিরে, কর সুস্থির স্তর ॥ 
চাপটিবে দুরাত্মারে চক্রনেমি তলে । 

ছিঞ্য়। আনিবে পরে তাশ্ু বাছপলে॥ 
অপব? শকট শিরে করিয়া ক্ষেপণ। 

আচন্বিতে রহি দূরে, লইবে জীবন | 
পারত উড়ায়ে দুন্টে আনিবে হেথাক্-। 

চুর্ণিব' এ ভুজদণ্ড দণ্ডিয়! মাপায়। 
দেখিণ কতেক বল, ধরে পাপাচার। 
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খগ্ডিব বিগত ক্ষোত, মারিয়া আছাড় | 
দৈত্য! পুঁতনারে, পাপী বধে যেই করে। 
ছিন্ডয়। প্ুরিবে পেট, অসুর নিকরে ॥ 
যে লৃত্রে শক্ররে পার? করিয়া নিধন। 

লইবে প্রসাদ আসি যাহা লয় মনঃ॥ 

এই রূপ কহি নৃপ নারব হইল । 
হাসিয়া শকটামূর বিদায় লইল.॥ 
ঢল গেল ঘরে আর শুর যতঙ্গন। 

অভিষিক্ত: দৈত্য ব্রজে করিল গমন ॥ 

উঠিল অনম শুন্য অমুর সহিত 1 
ঘরাইয়ে চক্র £নশি চলিল ত্বরিত ॥ 

কালিন্দীর শীর লঙ্ঘি, গোঁকুলে পাশল্ 

দেখি বন স্ুশোভন দানন নামিপ ॥ 

ফল হস্তে দাড়াইয়। দীর্ঘ রণ । 

এ ত পথিক ব্রা করে আবাহন॥ 

[রা ওকে বসি মুখে ভুর্সিতেছে সুখ । 

গজল নাড় ছাড়ি হেরি দৈত্যমুখ | 
দেখিয়া দশ্তুজ যত মঞ্জী, কুপ্ভীাবন। 

ধাঁপিতে যাশিনী তথা করিল নন | 
তরু ফল ভাঙ্গি জল করি আনয়ন । 

সুস্থ শাখী ছায়। ভলে সুস্থিল জীবন | 
দিবন মাইছে ক্রমে, নিশী আগমন । 

সুন্দর শোভাতে কিব শোভিল ভুবন ॥ 
আসি প্রিয়ে বলি রবি কার্য সাঙ্গ করি, 

বিদায় চাহিল এবে কিরণ মংহরি | 

লাজে তন্ব ললনার সদ ঢল ঢল! 
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' হাতে পায়ে বাধি লব, রাত্রি অধসানে |” 

এতেক কহিয় বার নীরব হইল ! 
চমকিয়। কংসদ্নুভ চৌদিকে চাহিল ॥ 

শিয়নের চারিধারে ফিরায় নয়ন! 

কোথা অধর বার সেই বারিদ বরণ | 

পালক স্ফ,লিক্ষ নম খদ্যোত শিকর 

উঠ্িছে ঝুনিছে কত তরুলতাপর | 
দরেছে শিকুপ্জ মধ্যে নিবাসে আধার । 
দেখিয়। তৈনন সম, দানব আকার ॥ 

সুপ্ভাঁবে হয় স্তিভ মহারুহ মব। 

থাকি থাকি পাখা কোন করিভেছে রব ॥ 
ব্বভব [নশুন্ধ ভাবে করিয়া শয়ন! 

প্রহ্রা ইাকিছে যেন, লইভে নিশ্বন ॥ 
কোন ভরু হৈতে প্রষ্প হইছে পভন। 
ঘুমের আনেশে কিবা খদে আতরণ ॥ 

গিরখি অশুভ শপ, কংসের কিনার) 

মনে মানে এই রূপ ভাবে অভঃপ্র ॥ 

কে এই গুরু বার নারিম্ব চিনিতে । 

পলাইল কোথা, মোরে অধাদিয়া চিতে ॥ 

ভূর্রিতে ছিলাম মুখ নিদ্রার উত্সঙ্গে । 

এ হেন সময় আসি ভাঙি সেরজে ॥ 

কহিল আমারে « আমি শমন কিষ্বর। 

আজি নিশাগতে তোরে লব যম খর ॥ ৮ 

অধর না ধরে হাস এ কথা শুনিয়া । 

পড়িবে ধরার অঙ্গে মেরু উলটিয়া ১। 

শৈশব হইতে) এই শরীর "দুর্জয় । 
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করিতে, করিনু কত মত জীবক্ষায় ॥ 
শতেক বহ্সরে যেই ভীম শ্বঙ্গধর | ও 
বিস্তারিয়। অঙ্গ স্বীয় সপর্শিল অন্বর ॥ 
এক দিন মধ্যে তাহে সমূলে ছেদন ! 

করিয়া, কে পারে ভূমে করিতে ক্ষেপণ | * 

অশনি সমান এই ভুজ ভরন্কর 1 
দেখিলে আপনি যম কল্পে খব থর ॥ 

ইহার আঘঠতি কর বাচিবে জীবন । 

চুর্িব অরির শিরঃ পাইব যখন । 
কোথ। কুমি কেশকারা, কোথা বা অনল 

কেনে ছিওড৭ নম তন্ত্র নখীদল | 
কোথ। আছে জার হেন, অবনী ভিতর । 

ধরিবে আদার অঙ্গ, ভুলি হৃত্যু ডর । 
ন। জানি কৎসের বৈরী, জানে মায়। কত. 
আতঙ্কে কুহব কুবি বিস্তারে এমত 

এতেক ভাবিছে দৈত্য নিকুপ্গী ভিতরে ! 
কুজনিল পাখী এ্রমে মুমধুর স্বরে 

গোপেশ মদনে যথি। করিয়। শয়ন । 

পশিল সেখানে সুখ কীনন কুজন | 

উঠিলেন নন্দরাজ্, ত)জিয়। অলস ! 

শুনিল গাছে কষ্টে কোক্ষিল সরস | 
শলিনী ধনীরে বা, গভাতে ভাঙ্কর | 

জাগায় ধরিয়া অঙ্গ, বাঁড়াইয়া কর । 

ঘশোদারে ধরি করে, যশোদারমণ। 

ওষ্ঠাটছে কর দুটা, করিয়। ধারণ ॥ 
শিহরিল হৃদে রাম, চমকি চাহিল। 
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নম্দ্ুখী কমলিনী আস্যে দিল দল | 
সুবর্ণ মিহির খান যেতে ধীবেধীরে 
পুজে নাহি চাহি দেখে, অন্তচল শিরে। 

শরীর ঠেকিয়| যেন? পড়ি অকম্মাছ। 

ধরিল ভূপর অস্ত বাড়াইয়া হাত ॥ 
লব্বমান হয়ে পরে নাহি সহেকেশ্। 

পশ্চিম সাগরে ঝম্প দেন অবশেষ ॥ 

' সরিল মরিল সৃর্ষয ” বলি পাখী সব। 
ঢাকিয়! উঠিল ভারা করি কলরব | 

সেখধ্দলি ভমনি শুনি প্রায় অন্ধকার । 

মরিল ভাব্দুর যদি ভয় কারে আর) 

ভীমরূপা অন্ধকারে হেরে ডঁঙ্গকুল | 

লৃকায় সলিনা জদে হইয়। আকুল । 
হাসিল কুয়দ, দুঃখে চঞ্বাকা ঘাঁয়। 

তারাগণে উপহাসি খদে)াত বেড়ায় ॥ 

ধন ভপদ্থিনা ধনী ধুতরা ফাটিল। 

ঘার পাশে নাহি আশে মধুপ কুটিল। 

ধরার বিশ্বাম ভেত বাদ ঢরুশাখা।। 

নৃনে পবন কিব। দোলাইছে পাখা 
সুন্দর শিকুপ্টি এব নন্ম খে দোখয়।। 

দানধ তাহার দধো বলিল ফাইজখ | 

বিধধ। করিয়। কত লতিকা শোভনে 
এক স্থানে পুম্পরাশি স্থাপিল বতনে ॥ 

রচিল তাহাতে এর রুচ) শয়নায়। 

, ব্ৃতি ছেরে ইচ্ছ করে ভাতি অতি শ্রিয় ॥ 

নিজে নিদ্রোদেরী, দৈত্য অস্কেতে লইয়া | 
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সৌহাশে শয়ন ভাহে করিল, আসিয়া? । 

করিতে সর্থরী হেন, সুখেতে যাপন । 
নিশা ঘোরে স্ব এক কৈল দরশন | 

হাতে দণ্ড 5ণ্ সম, মেঘের বরণ । 

দীর্ঘকায় স্থল গায় মূরতি ভীষণ | 
শিয়রে দাড়ায়ে কিব। বার একজন । 
কহিছে দন্তাধি দৈত্য এতেক বচন ॥ 

£ শান কিনার আমি শুন ছুবাচার। 

দম্ন করিয়। ভ্রমি, অরন্ধ-বিকার ! 

আজি নিশাগতে তেরে লব যষঘরে। 

চেয়ে দেখ, রজ্জ, এই আছে মম করে ॥ 
কত প্রাথা হানি করি প্ুরিলি উদর । 

বাড়াইলি হিৎসিলারে ভীম কলেবর | 
এই দাঞ্ সমুচিভ পাবি দণ্ধ ভার! 

কাঁটেতে কাটিয়। দেহ করিবে আহার ॥ 

শোণিত গুষিয় স্থাত হইল শরীর । 
দহিনে জাবন এবে দিনে কণা নার | 

তানাথ। সাভার কত ভরিয়া নন্দন | 

শোক গিন্ধু উথলিয। ভানালি বদন ॥ 

দঃখ হদে পাড় এবে করিবি বোদন । 

আর্জধর কেহ নাঙ্টি লতি আবণ | 
ছিিলি কতেক জীব-ভৃপ্ত। পাপাচারি। 
তীক্ষ। নখ ছিড়ি নাড়ী, দিবে ফল ভারি ॥ 
শিশু নাশি হ্দে কার জ্বালিলি আগুন । 

দৃহিবে কাঁলাপ্রি এবে উদ্মাশভগ্তণ॥ 
ধর্মপুরে নিতে তোরে রহি এই স্থানে | 
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লাঁজেতে অঞ্চল তৃলি আস্যে চাপাইল ॥ 
বহিছে শীতলানিল, উদ্ডিছে কৃম্তল। 
সঘনে আবরে কেশ, বদন বিমল ॥ 

সৌদামিলী ভারি কিবা সুন্দর আননে 
কেশ পাশ কাদশ্থিনী, তাহে আবরণে ॥ 

ভাসিল চৌদিকে এনে মধুর শিপ্টিত। 
তত সহ কামিনী কত হয় উপনীত 
স্বনিছে হগুর পায়ে, নিতন্থে রসন।। 

রুূচিনাভরণে যত মাজে বরাঙগনা॥ 

ছুলিছে দুকুল মাঝে অঞ্চল উজ্জ্বল । 
ভ্রাদিনী হৃদয়ে কিবা কৌমুদী ভরল। 
আবরিছে উচ্চ কুচ চি্ষণ ক'চলি । 
রবিকর জালে যেন কমলের কলি । 

ফণী সম বেণী কিবা] কবরী ভিতরে । 
কুণ্ডলি পাঁকাযে এবে অবস্থিতি করে॥, 
কামড়ে ন। কামিনীরে যবে পৃষ্ঠে পড়ে। 
দুরে থাকি শিরখিয়। বিষে অঙ্গ ত্বরে ॥ 
শৌোভিছে আবণ মাঝে শুভ্র মুক্তাফল। 

মুনর্ণ লতিক? শিরে যেন পুষ্পদল ॥ 
সাজঠছ সামন্ত শেষে। সিন্দর শোভন। 
অলাত মধ্যোেতে অসি কণিকা যেমন ॥ 

শশব্যন্তা হয়ে ত্রস্ত যশোদ? উঠিল। 
আঁসন বিছায়ে সবে, যত্ে বসাইল ॥ 
উৎসব দিবস তাঁজি জানিয়া রমণী । 
রোহিণীরে ডাকিবারে চলিল তখনি ॥ 
দেখিয়।কিশোরে কোলে, ধরিয়া যতনে । 

১৩ 
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লভিছে বিরাম ধনী, রহিয়। শয়নে 
অন্য, অন্বুজগ এক বরণ বিশদ । 
রহেছে উজ্জ্বলি মরি, সরসীর হৃদ । 
ধা মারি নন্দরাণী জাগায় ধনীরে ! 
চমকিয় উঠি ব।মা, শযা। ভাজে ধীরে ॥ 
যশোদার মুখে বাণ্ভ। করিয়া শ্রবণ । 

চলিল শিশুকে বুকে করিয়। সাপ ॥ 

বৈসে যথা বাম) ব্বন্দ, টা সদনে! 
আসে তথা ত্বর! রামখ, রে!হিণার সনে ॥ 

উঠিল রমণীকুল, সর সত্ভরে। 
যমুনার প্জী। জন্য আয়ে!জন করে ॥ 

নৈধেদ্য নাগরী কোন করেতে লইল ! 
কৌন বাম ঘট এক কক্ষেতে ধরিল |. 

থাকিয়! পাকিয়া কেছ করে শংখ ধ্বনি! 

দলিলের ঝার! কোন দিতেছে রমখা ॥ 
ফুল ডাল নিল কেহ কুমুমেরি হার। 
চলিল কামিনী কুল, কুষুন আকার ॥ 

ক্রমে যায়ে কালিন্দীর তীরে উত্তরিল। 
মন্ত্র পড়ি বিপ্রঃ ভান্টিসুতারে পুজি ॥ 

ভরঙ্গ অঙ্গেভে শাল। ভীমিয়া দেড়ায়। 

আভরণ পায়ে ধুনী আম্দণলিচে শা ॥ 
সলিল সন্ক,ল কালে ঘন উণলিছে। 
বোপ হয় উপহার আবার চাছিছে॥ 

তা সহ কুমুম কত তটেডে আমিছেও 
পুনরপি অন্বরাশি, নদীতে 'ফিরিছে ॥ 
এমতে পুষ্পেতে ভীর সাঁজাপ্ তর | 
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সুখে ক্রোতক্বভী সতী, দেখে মেই রঙ্গ | 
পুজ। গাঙ্গ হৈলে পরে কামিনী কতেকে। 
স্নান আশে ধীরে শীঁরে নামে একে একে ॥ 
আচগ্থিতে বাহিনীতে ফুটিল কল | 
ছেলিয়! ঢলিয়। বাহে পড়ে উদ্মিদল॥ 

অমল আচল কার ক্োতে ভাসি যায়। 

তরঙ্ষিণী রঙ্গে বুশি বসন এলায়॥ 
কোন বাছা নিক্কপম নির্মল মলিলে। 
আদরে রুচির শিঃ৪, নিমগ্ন করিলে । 

কমল ভেদিয়। কান্তি ছইছে বাহির ! 
প্রতযষে লারীশে যেব ভাতিছ মিতির 
কবরী উপরি কার ছিল পুমা ফুল । 
ল্লোতে পড়ি আছি যায়, এলাইতে চুল । 

কমল কৃদুম ঘেন পায়ে শ্রোতস্বভী। 
পারাবার অপিবারে যায় ড্রভগতত ও 

শিশুকে কাশিনা কত কূলেতে লইয়া 

কালিনার মার অঙ্গে, দেয় ছড়াইয় | 

শোভন চরণ গুলি, জিনে নীলোপল। 

উদ্জ্বলিছে অবয়বে) নলিল 'বুমল ॥ 

অন্মানি অংশ্তমালা, উধার সময়। 

'সলিলে স্থাপিল স্বায় ছবি রক্তময় | 
কিন্ব। বারিশিপি হদ' এবাল কচির । 

ভ্যজিয়া, সোহাগে পশে, যমুলারি নার | 

এই রূপে রামাগণ কাধ্য সাঙ্গ করি। 

বাজাটুল শংখ ঘন' অধরেতে ধরি |... 

প্রভাতে উঠিয়া দুষ্ট শকট দানব। 
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" বিহারিছে বনব্রজে, দেখিয়! উত্মব। 
_. ভাকিছে বিহ্গকুল। বিমোহিয়! মনঃ 

ভ্রমিছে মমীর, সুখে হরি ফুলধন | 
নিশ!স্তে অলস তাজি, তরুলতাগণ। 

অঙ্গেতে মৃশান্ত বাঃ, করিছে মেবন | 
 ভূলায়ে নলিনী হুদে, বসিতে ভ্রমর! 
গুন গুন ববে ভ্রমে। মরসা উপর | 

সেরঙ্গ দেখিতে দেখ বিহঙ্গ নিকর। 

তটেতে বমিয়া রহে. যুখিত অন্তর । 

পাছে লন্জ। দিয়ে লীনা করিবে ভাঙ্ষও 

হাসে কত হুলবসু, নিকুপ্তী জিত 
একাকী পাইয়। কোথা, মাধবী মুকুল। 

ভাঙ্গিতেছে কুল মান, মিল অলিকুল। 

সুরতি যাইয়ে বার্ড! দিতেছে কলে! 
আসি ভুঙ্গচয় রঙ্গ দেখে কুতহলে। 

সর্ধরারে খ্রি কত লতিক। শোভন । 

নিহাঁর নয়ন ধার, কার বিমর্জজণ | 

এ হেন মোহন বিভা গিরথিয়া বাঁর। 
ক্রুমে আদি উপস্থিত কালিন্দীর তার॥ 

এমন সময়ে মেই শংখের নিক্কণ। 

পশিল দৈত্যের দীর্ঘ বিশ্ুত শ্রবণ | 
ঢাহিল্ টৌদিকে ভীম, ফিরায়ে আঁনন। 

নারী বন্দে নদীকুলে, করে নিরাক্ষণ | 
কার করে জল ঝার1 থাল মনোহর! 

রুক্ষিতেছে ঘট কেহ, রুচ্য কট্যুপর॥ 
কোন নারী কম, ধরি; রক্ষিয়া অধরে। 
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বাজাইছে মুখে চারি দিগ ভেদ করে। 
অঙ্গের বসন কার, এ পরনে । 

আবরিছে আসফ্য কেহ, বাস আবরণে | 

থেলিছে রবির ছবি, কাহার অঞ্চলে? 

রঙ্গ করি রর্জণীর" নানা ভঙ্গে চলে | 

দেখিয়। কৌতুক হেন, দন্ূজ ইচ্ছিল ! 
কি করে কামিনাকল, দেখিতে হইল॥ 
কেশরারে হেরি, কিন কুরঙ্গী পলায়। 

তাই চিতে ভাবি ভামঃ সম্ম খে নাযাষ। 

গ্রে সত্বরে উঠি) অলক্ষাতে চলে । 

যেই পথে যায় ব্রজ রমণ! সকলে ॥ 

যথা অন্তরা খক্ষ করে বিচরণ । 

আসি বিবশ্বান যবে বিস্তারে কিরণ 
ক্রমে ক।মিনারা যায়ে গোহে উত্রিল। 

অনুর অন্বর পাথ আসীন হইল! 
পশল প্রমদ!কুল প্রচ্ছদ ভিতর | 

হুলাহুলি গণ্ডগোল উঠিল বিস্তর ॥ 

ফেলিয়া দ্বকুল বরে? খুলি আভরণ। 
মহনসে মহিলার। করিল গদন॥ 

শিশ্লান্তে নিরখি। হায়, লতিক্ক! মেমন' | 

অঙ্গ হৈতে ফেলে ফুল, মূলেতে আপন | 
বাধা বেগ পৃষ্ঠে কার এলায়ে পড়িছে। 
বিতাপে বনে ফণী, পলাতে চাহিছে ॥ 
শ্বেদ বারি বহে কার সুন্দর বদনে। 
প্রত্যুষে তুষার যথা; সরজ শোতনে ॥ 

ভিজিল বসন কার গাত্র ঘন্ম জলে। 
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নিদাঘে কুস্তল, বারি বর্ষে, মেঘ ইলে। 

এই মতরাম! কত বন্ধনে মাতিহে। 

সুবর্ণ প্ুত্তলী, অগ্ধি উত্তাপ দন ছে ॥ 
শ্বেত শৈলাকাঁরে কেহ, রাধিছে ওদন। 
সরস পায়স পিক্ট, বিবিধ ব্যঞন। 

গন্ধবহ সহ গন্ধ উঠিছে গগনে? 
আঘাণি আসুন বড়, আনন্দিত যনে ॥ 

নামল নন্দের পুরে সত্ব দানব । 
নিরখিল রমণীর! করিছে উৎ্মৰ | 

দ্ররেতে জলদ্ছ মণি দেখিয়া যেমন 

পপিক ধাইয়! বায় করিতে গ্রহণ ॥ 

ভলিন্দে আত্মা্জে এখন জে্রিয়া অমনি । 

ধাইয়! নিকটে ভাল আইল তখনি | 
দেখি রূপ অত্াচ্চত* করিল মনন । 
হরে লব বালকেরে, উঠায়ে পবন ॥ 

আচন্বিতে চারি ভিতে ডাকিল শ্বসন। 

ঘন ঘনাকারে ধুলা, ঢাকিল গগন ॥ 
আধারিল নন্দপুরা, ঘে'ল অন্ধকারে 1 

বীপিছে কাশিনা কূল, দানব হুগ্কারে ॥ 
মৃচ্ছিতি। মহিলা ক, চাপিক়্ণ দশন 

সভয়ে ভুতলে কেহ হইছে পতন | 
আছাড়ি পাড়িল বক্ষ অবনী উপর । 

স্থাপন করিয়! ভুমে, শাখা কূপ কর ॥ 
ছিন্ন ভিন্ন দত! পাতা, চৌদিকে উড়িছে।। 
হাটু পাতি চাল কত ভাঙ্গিয়! পড়িছে ॥ 
ভয়ে গাভী গোষ্ঠী গোষ্ঠে করিছে পয়ান। 
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ব্যাকুল বিহগকুল, নীড় কম্মধাবান। 
যেখানে গোপেশ মুখে বসিয়া আসানে। 

নড়িল হের ঢুড়।' যেন ভূকম্প্ে ॥ 

দ্ুলিল ঘতেক দ্বার ঘোর ঝন্ঝনে! 

কপিল গ্রন্থের শিরত। হেল্িল নয়নে ॥ 
দুদিল দ্ব কর গোপ, অনিধ্ণার ধ্যানে । 

ইল প্রসাদ ঘার, সাপের সন্তানে॥ 
কৈলাসে বশিজ্।। উম। কহিল জরে! 

“কে ডাকে আঁধারে ভবে রক্ষহ তাহারে ॥? 

. অপর্ণ। ঞান্রক ককি নীরব হইল্। 

কণক্!ল পতি জয়, ধলা উত্তরিল॥ 

' পক শকটামুর কংদের কিস্কর 

আ সার ঈশা নদুতিঃ 
কপিল অনন্তদেব করি এর ধর ॥ 

হৈমসিংহাসনে বসি কংস নরপতি। 
চমকি ঢৌদিকে ঢান, ভাত চিতে অতি ॥ 

চি 

ইতি প্রীকংসবিনাশ কাব্যে শিবদুতস্য 
ধরাগমনো নাম চতুর্থ সর্গ। 
প্রথম খণ্ড সমাপ্ত 

শপপিপা্পশ তীর স্পা 





চা 


